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Afzender: Ronny Meulemeester • Sint-Laurentiusstraat 59 bus 0203 • 8210 Zedelgem

Samen voor een Gezins- en Kindvriendelijk Vlaanderen!

Bij het schrijven van dit voorwoord zijn de onderhandelingen over 
een Vlaamse Regering net opgestart. Via gerichte acties heeft de 
Gezinsbond haar standpunten duidelijk gemaakt. Nu de ontwerpnota 
op tafel ligt, wil ik jullie een aantal standpunten toelichten.

Alle ministers moeten een gezinsreflex toepassen op hun beleid, 
waarbij beleidsmakers nagaan wat het effect is van hun beleid op 
gezinnen in al hun diversiteit. Die moet verder gaan dan de kind- of  
alleenstaandenreflex die we in een aantal verkiezingsprogramma’s 
tegenkwamen. Er zijn vandaag immers heel veel soorten 
gezinsvormen: van het klassieke gezin met twee ouders over 
pleeggezinnen tot alleenstaande ouders en nieuw samengestelde 
gezinnen, waarbij er rekening moet gehouden worden met het feit dat 
gezinnen dynamische realiteiten zijn: wie vandaag éénouder is, kan 
morgen een nieuw samengesteld gezin zijn.

De startnota toont veel ambitie om meer Vlamingen aan het werk 
te krijgen. Dat kan enkel als de combinatie van werk en gezin van 
die werkende Vlamingen gefaciliteerd wordt. Iedere ouder moet 
een betaalbare en geschikte opvangplaats hebben op een redelijke 
afstand van werk of thuis. Er is een uitbreiding nodig van het aantal 
inkomensgerelateerde plaatsen in de kinderopvang voor baby’s en 
peuters en er moet bij de uitwerking van het al gestemde decreet over 
de buitenschoolse opvang aandacht zijn voor betaalbaarheid, inclusie, 
kwaliteit en een groeipad naar voldoende opvang.

Basisdiensten zoals wonen, energie en onderwijs moeten betaalbaar 
zijn. In het onderwijs vragen we een geleidelijke invoering van de 
maximumfactuur, te beginnen in de eerste graad. Gezinnen moeten 
recht krijgen op een basishoeveelheid energie aan een redelijke prijs.

Duurzame en kindvriendelijke mobiliteit: er moeten extra 
middelen gaan naar het openbaar vervoer en veilige fiets- en 
voetgangersinfrastructuur. Kinderen moeten zich veilig en zelfstandig 
(vanaf een bepaalde leeftijd) kunnen verplaatsen.

De Gezinsbond verwacht dat het regeerakkoord expliciteert op welke 
manier de volgende regering wil werken aan een gezinsvriendelijke 
samenleving, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Brussel.

De Gezinsbond blijft waken over de belangen van alle gezinnen!

(wie het volledige dossier wenst te raadplegen: nieuws.gezinsbond.be)

Met genegen groet,
Ronny Meulemeester
Voorzitter Gezinsbond Gewest Brugge

Afgiftekantoor Aalst

P 206491
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SECRETARIS
(ADMINISTRATIE)

KINDEROPPAS
GSM/NMBS-PASSEN
+ BIOSCOOPCHEQUES

KORTINGSKAART
GROOT GEZIN

Krantenwinkel 
ASSEBROEK Yola Barbez De Smet-Meulemeester Georges Verlinde Inge Rappe Papyrus Benedict Ghyssaert
8310 Garenmarkt 10/29 Jagerspad 13 Kleine Kerkhofstraat 93 Lodewijck De Raetstraat 18 Sint-Kristoffelstraat 63

050 35 49 14 050 35 92 69 050 35 75 75 0497 23 40 01 050 35 24 13 0488 72 89 86
georges.verlinde@scarlet.be kod.brugge@hotmail.com benedict.ghyssaert@telenet.be 

BEERNEM Kris Vandeghinste Kris Vandeghinste Moyra Verplancke Kranten & cadeaushop Kris Vandeghinste 
8730 Harlekijn
 Essenstraat 6 Essenstraat 6 H. d'Ydewallestraat 23 Hoornstraat 1 Essenstraat 6

0496 87 38 56 0496 87 38 56 0497 49 03 16 050 59 87 15 0496 87 38 56
kris.vandeghinste@gmail.com kris.vandeghinste@gmail.com kinderoppasbeernem@ harlekijnbeernem@skynet.be kris.vandeghinste@gmail.com 

hotmail.com
BRUGGE Mieke Van Damme Regine Wyseure Nico Verbeke Inge Rappe Regine Wyseure Frederic Tanghe
8000 Malehoeklaan 70 Karel de Stoutelaan 84 Nicolaus Muleriusstraat 10 Lodewijck De Raetstraat 18 Karel de Stoutelaan 84 Karel de Stoutelaan 84

0495 65 74 71 050 31 12 81 050 31 84 04 0497 23 40 01 050 31 12 81 050 31 12 81
voorzitter@gezinsbondbrugge.be wyseure_regine@hotmail.com info@gezinsbondbrugge.be kod.brugge@hotmail.com wyseure_regine@hotmail.com kortingskaartbrugge@gmail.com

HERTSBERGE Marc De Spiegelaere Lieselot Segaert Lieselot Segaert Heike Rotsaert Marc De Spiegelaere 
8020 Sint-Jansdreef 19 Muntestraat 11A Muntsestraat 11A Proostdijstraat 68 Sint-Jansdreef 19

050 68 08 58 050 82 06 20 050 82 06 20 kinderoppasdienstoostkamp 050 68 08 58
de.spiegelaere@telenet.be lieselot.segaert@telenet.be lieselot.segaert@telenet.be @gmail.com de.spiegelaere@telenet.be

KOOLKERKE Kathleen Marechal Eric Lagrou Eric Lagrou Inge Rappe ‘t Gazetje Eric Lagrou
8000 Zagersweg 67 Zagersweg 69 Zagersweg 69 Lodewijck De Raetstraat 18 Karel van Manderstraat 17a Zagersweg 69

050 34 66 12 eric.lagrou@telenet.be eric.lagrou@telenet.be www.kod.brugge@hotmail.com eric.lagrou@telenet.be
LOPPEM Eddy De Wispelaere Marleen Sierens Wim Allemeersch Ann Allemeersch Marleen Sierens Peter Puype 
8210 Buskinslaan 2 Eninkstraat 24 Vijvers 18 Buskinslaan 2 Eninkstraat 24 Albert Scheuremanspark 2 

050 82 54 43 050 82 51 30 050 39 26 66 0493 58 98 99 050 82 51 30 050 82 34 95
edwlop@skynet.be allemeersch.ann@skynet.be 

MOERKERKE- André Verhelst H. Van Dousselaere-Denaeghel H. Van Dousselaere-Denaeghe Martine Dewitte-Jacxsens Chris Caus Rita Lameire 
DAMME Natiënlaan 14 Weststraat 41 Weststraat 41 Hoornstraat 48 Van Praetstraat 5 Nieuwdorpstraat 34 
8340 050 50 12 55 050 50 06 34 050 50 06 34 050 50 09 46 050 50 11 55 050 50 04 84

martine.jacxsens@gmail.com 
OEDELEM- Christine Tallir Heidi De Muynck Monica Verbiest Wesley Portugaels Christine Tallir Monica Verbiest 
OOSTVELD Zandgrachtstraat 21 Tinhoutstraat 17 Den Akker 8 050 65 80 90 Zandgrachtstraat 21 Den akker 8
8730 0486 06 24 73 050 79 06 22 050 78 99 86 0475 29 12 68 0486 06 24 73 050 78 99 86

christinetallir@gmail.com heidi.de.muynck@telenet.be tantverbiest@skynet.be wesley@portugaels.be christinetallir@gmail.com tantverbiest@skynet.be 
OOSTKAMP Bieke Verduyn Cécile Van Deynse Daniella Daniels Walter De Lameilleure Walter De Lameilleure 
8020 Arteveldestraat 14 Walbrugstraat 1a Everaertstraat 24 Everaertstraat 24

0476 61 01 62 050 82 55 80 050 82 37 32 050 82 37 32 
 gezinsbond.oostkamp@ cecile.vandeynse@telenet.be kinderoppasdienstoostkamp walter.de.l@telenet.be  walter.de.l@telenet.be 

gmail.com @gmail.com
SIJSELE Rony Sarazijn Regine Lameire Magda Keirse Martine Jacxens Magda Keirse Magda Keirse 
8340 Burg. Capellelaan 20 Oedelemse steenweg 29 Noordermeers 14 Hoornstraat 48 Noordermeers 14 Noordermeers 14

050 35 70 75 - 0468 12 48 07 050 35 02 94 050 35 96 66 050 50 09 46 050 35 96 66 050 35 96 66
rony.sarazijn@telenet.be regine.lameire@telenet.be magda.keirse@hotmail.com martine.jacxens@gmail.com magda.keirse@hotmail.com magda.keirse@hotmail.com 

SINT-ANDRIES Rik Vandewiele Geert Boone Claudine Guilini Nancy Brandt An Schalembier Guido De Vos 
8200 Steenbrugsestraat 25, Loppem Doornstraat 64 Gistelse Steenweg 374 Zandstraat 133 Olympialaan 17 Kasteelhoevestraat 8

0494 20 69 01 050 39 31 01 050 67 08 70 050 32 32 23 050 38 91 09 050 67 61 51
 gboone@telenet.be info@jandumarey.be nancy.brandt@telenet.be guidodevos@telenet.be
SINT-JORIS Krista Verniest Paul Bruggeman Paul Bruggeman Jana Devisscher Kranten & cadeaushop Christine Deman 
8730 Harlekijn

Oedelemsesteenweg 38 Galgeveld 39 Galgeveld 39 Hoornstraat 1, Beernem Vijverstraat 11
0472 79 83 01 050 79 13 78 050 79 13 78 050 59 87 15 050 78 16 58
gezinsbondsintjoris@hotmail.be gezinsbondsintjoris@hotmail.be harlekijnbeernem@telenet.be 

SINT-KRUIS Linda Van Steenberghe Eddy De Wispelaere Vanessa Van de Putte ’t Gazetje Magda Keirse 
8310 Schaakstraat 17 Tramstraat 52 Karel van Manderstraat 17a Noordermeers 14

050 37 31 97 050 82 54 43 0479 15 05 57 050 35 11 81 050 35 96 66
ledendienst@ edwlop@skynet.be kinderoppasdienst@ fabienne.decloedt@telenet.be magda.keirse@hotmail.com 
gezinsbond-sintkruis.be gezinsbond-sintkruis.be

SINT- Rita Decloedt Roos Logghe Daniella Daniels Rita Decloedt Rita Decloedt 
MICHIELS Veeweide 87 Ter Beke 10 De Meersen 2 Veeweide 87 Veeweide 87
8200 050 39 60 31 050 38 94 07 050 39 60 31 050 39 60 31

gezinsbondsintmichiels@ gezinsbondsintmichiels@ kod.sintmichiels@telenet.be gezinsbondsintmichiels@ gezinsbondsintmichiels@ 
gmail.com gmail.com gmail.com gmail.com

SNELLEGEM Sabine Mosar Wilfried Aernoudt Honoré Vandecasteele Maaike D’haene Christiane Van den Eynde Honoré Vandecasteele 
8490 J. Noterdaemestraat 30 Westmoere 57 Woudweg naar Zedelgem 14 Eernegemweg 20 Hagebos 4 Woudweg naar Zedelgem 14

050 81 48 65 0497 94 13 61 050 81 37 45 050 81 64 75 050 38 43 24 0473 68 40 90
sabine.mosar@gmail.com gezinsbondwilfried@gmail.com honore.vandecasteele1@ maaike.dhaene@telenet.be kortingskaarten.gezinsbond@ honore.vandecasteele1@ 

telenet.be gmail.com telenet.be
VARSENARE Karl Vandermeersch Joëlle De Daniloff Mieke Roelens Tinneke De Leu Christiane Van den Eynde Christiane Van den Eynde 
8490 Reigerzele 22 Uytdreve 58 Hagebos 9 Popstaelstraat 10 Hagebos 4 Hagebos 4

050 39 35 10 0475 86 36 28 050 38 67 91 0474 75 94 53 050 38 43 24 050 38 43 24
 jdedaniloff@hotmail.com secretariaat.gb.varsenare@ tinekedeleu@hotmail.com kortingskaarten.gezinsbond@ kortingskaarten.gezinsbond@

gmail.com gmail.com gmail.com
WAARDAMME Sofie verhelst Martin Vlaeminck Martin Vlaeminck Saskia Van Laere Sofie verhelst Sofie verhelst
8020 Zuidstraat 4 Beekstraat 45 Beekstraat 45 Watersnipstraat 4 Zuidstraat 4 Zuidstraat 4

050 27 92 53 0486 71 31 53 0486 71 31 53 0472 55 38 40 050 27 92 53 050 27 92 53
gezinsbondwaardamme@ gezinsbondwaardamme@ gezinsbondwaardamme@ gezinsbondwaardamme@ gezinsbondwaardamme@ gezinsbondwaardamme@
gmail.com gmail.com gmail.com gmail.com gmail.com gmail.com

ZEDELGEM Ronny Meulemeester Karien Desloovere Hilde Declerck Ann-Sofie Denoo Eye-C Hilde Declerck 
8210 Sint-Laurentiusstraat 59 bus 0203 Fazantenlaan 40 Berkenhagestraat 66 Aimé Claeysstraat 28 Snellegemstraat 14 Berkenhagestraat 16

050 20 87 77 050 20 84 60 050 24 03 97 0475 95 54 94 050 79 05 50 050 24 03 97
bbsit.zedelgem@gmail.com

Ouderengezelschapsdienst • Brugge & randgemeenten, Beernem, Oedelem, Oostkamp, Loppem, Sint-Joris: Rose-Mie De Soete, Veeweide 35, 8200 Sint-Michiels, 050 67 09 06, oma_mie50@telenet.be
Gewestelijk secretariaat: Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2, Loppem, 050 82 54 43
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GOSA
GROOTOUDERS EN SENIORENACTIE

Bezoek aan Louvain la Neuve en  
Afrika museum in Tervuren met bus

VOLZET

dinsdag 22 oktober  7u30

Vertrek aan de parkeerplaats van Steenbrugge. ’s 
Morgens verkennen we met gids Louvain-la-Neuve, 
uniek in de wereld dankzij de architectuur en het 
voetgangersgebied in de hele binnenstad. Het is ook 
de jongste stad van België (jaren '70). Louvain-la-
Neuve boomt dankzij de stedelijke architectuur en 
het groen dat prominent aanwezig is. Die nieuwe 
stad gaat moeiteloos op in het landschap. Hieruit 
ontstaat dan een stadscentrum op mensenmaat dat 
uitsluitend voor voetgangers bedoeld is. Je vindt er 
alles wat een stad te bieden heeft en tegelijkertijd 
heerst er een unieke gezellige sfeer. Na de lunch 
(drank niet inbegrepen) rijden we naar Tervuren 
en brengen een bezoek aan het vernieuwd Afrika 
museum. Daar is er een vrij bezoek van ongeveer 2u. 
Op de terugreis is er in Beernem een broodmaaltijd 
voorzien (drank inbegrepen). 

Bezoek 'Koninklijk Werk IBIS' Bredene 
met eigen vervoer

donderdag 14 november 13u45

Afspraak aan gratis parking Prinses Elisabethlaan 8, 
Bredene. Het Koninklijk Werk Ibis werd in 1906 door 
Z.K.H. prins Albert opgericht. Er wordt een thuis, 
opleiding en opvoeding gegeven aan kinderen vanaf 
6 jaar, die veelal omwille van een grote zorgvraag, 
extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. 
Alle 111 leerlingen(jongens) zijn intern en worden 
ondersteund en begeleid in hun groei naar een 
verdraagzame pluralistische levenshouding. Het 
bezoek is een openbaring voor buitenstaanders. Er 
wordt koffie voorzien en een rondleiding met gids. 
De toegangsprijs €4 / persoon gaat integraal naar de 
zorg en wordt ter plaatse geïnd. 
Inschrijven voor 7 november bij Hugo Jonckheere 
tel. 050 38 37 48 of hugo.jonckheere@hotmail.com.

Bezoek aan vernieuwd Gruuthuse museum 
met gids

donderdag 12 december 14u30

Afspraak aan ingang museum. Na een lange periode 
van restauratie is het Gruuthusepaleis helemaal 
klaar om bezoekers opnieuw te verwonderen, net 
zoals het eeuwen geleden ook al deed toen de 
heren van Gruuthuse er nog resideerden. De vele 
wenteltrappen en de aaneenschakeling van grote 
en kleine kamers in het voormalig stadspaleis 
maken van het museumparcours een spannende 
verkenningstocht. Het museum etaleert 500 jaar 
boeiende Brugse geschiedenis. Het museum verleent 
ook toegang tot de authentieke bidkapel die het 
Gruuthusepaleis verbindt met de Onze-Lieve-
Vrouwekerk. Vanuit deze unieke privékapel konden 
de paleisbewoners in alle rust de mis bijwonen 
zonder zich onder het gewone volk te hoeven 
begeven. 
Inschrijven voor 1 december bij Rosette Verlinde-
Van Zeveren op gosagewestbrugge@scarlet.be of 
telefoon 050 35 75 75 en door storten van €5 per 
persoon voor inwoners van Brugge (op vertoon 
identiteitskaart) en €15 voor niet inwoners van 
Brugge op BE 22 0015 1427 1747 van Gosa Gewest 
Brugge.
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In het centrum van Zedelgem (bij 
Brugge) vind je de moderne brillen-en 

juwelenspeciaalzaak Eye C.
Bij Eye C vind je een gevarieerd en 
ruim aanbod aan juwelen en kwali-

teits(zonne-)brillen. Hier verwelkomt 
Céline je met de nieuwste trends, 

professioneel stijladvies en … 
een glimlach.

Eye-c optiek & juwelen
Eye C staat al 8 jaar voor hippe juwelen, stijlvolle brillen en kwalita-
tieve contactlenzen en dat steeds met het nodige advies.
Met een neus voor stijl en expertise op het vlak van optometrie zorgt 
Eye C keer op keer voor happy klanten. Dankzij de individuele en 
persoonlijke aanpak beleef je hier een unieke winkelervaring.
Zaakvoerster Céline volgt de trends op de voet en gaat steeds op 
zoek naar modieuze stuks om haar ruime aanbod mee aan te vullen.

Over Céline
Céline groeide op tussen de brillen en de juwelen. Haar 
passie, die heeft ze van geen vreemde. Met een vader als 
opticien en juwelier, leerde zij als jong meisje al de kneep-
jes van het vak.
Als gediplomeerde opticien wijst ze je de weg op het vlak 
van oogmeting, contactlenzen en onderhoud van brillen en 
zonnebrillen; als stijlconsulente kiest ze samen met jou de 
geknipte bril, of het perfecte juweel voor bij je outfit.
Het advies, de service en het warme onthaal, je krijgt het 
er gratis bij.

Snellegemsestraat 22
8210 Zedelgem
T. 050 79 05 50
info@eyeczedelgem.be

Openingsuren:
Ma & Zon: gesloten
Di- Za: 9u30-12u30 / 14u00-18u00
Op afspraak

Dames- en jeugdmode
tot in de grote maten
met regelmatig
nieuwe betaalbare thema’s

Groenestraat 7 - 8210 Zedelgem
(Centrum)
050 24 14 86

line-tricodar@hotmail.com
facebook: Tricotdar Brugge-Zedelgem

Snellegemsestraat 4
Zedelgem

info@schoenencezar.be
050 50 15 11

volg ons op facebook

KINDER- en
JEUGDSCHOENEN

Pomp d’Api - Gallucci
Berbelis - Rondinella

Pèpè - Eli
Birckenstock

Manuela de Juan
Veja - MAA

Angulus - Bi-Key
101S - Baci

Timberland - Momino
Ocra - UGG - Julz - ...

Boekentassen:
Jeune Premier

Kousen en slippers:
Collégien

Pantoffels:
Kitzbühel

Openingsuren:
dagelijks van 10u tot 12u 
en van 14u tot 18u
uitgezonderd op dinsdag 
van 15u tot 18u
gesloten op zondag
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ASSEBROEK
VOORDRACHT DOOR GUIDO HERMAN 
FEDERAAL OMBUDSMAN
donderdag 17 oktober - 20u
Samenkomst in OC Rustenhove, Wantestraat 15, 
Assebroek. Voor heel wat zaken in uw dagelijks leven 
doet u een beroep op de overheid. Meestal staat u daar 
niet bij stil, omdat alles naar wens verloopt. Maar soms 
loopt er toch iets fout en sta je voor een onverwacht 
probleem. Dan kan u terecht bij de federale Ombudsman. 
Hij komt nu met ons van gedachten wisselen en verhalen 
vertellen uit zijn rijke loopbaan. Guido Herman woont 
na vele omzwervingen weer in zijn geboortestad Brugge. 
Hij studeerde economie aan de VUB, deed daar en in 
het buitenland aan onderzoek, werkte voor Europa, 
was ziekenhuisdirecteur en later ombudsman voor 
de treinreizigers. Thans zit hij het Belgisch netwerk 
van ombudsmannen voor. Ingang €9, leden van het 
Davidsfonds en de Gezinsbond betalen slechts €5.

TWEEDEHANDSBEURS - VOLZET

zaterdag 16 november - 14u tot 17u
Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 15. 

‘FADO IN DE LAGE LANDEN’ 
LEZING DOOR GEERT BRABANT

dinsdag 3 december - 20u
Samenkomst in OC Sparrenhof, Dries, Assebroek. 
Muziekkenner Geert Brabant schetst het verhaal van de 
Portugese muziek in onze contreien. Portugal ademt 
Fado, maar ook artiesten in andere landen laten zich 
inspireren door dit populaire genre. Denk bij ons 
maar aan Stef Bos en Paul Van Nevel met het Huelgas 
Ensemble. Omgekeerd laven Portugese muzikanten zich 
aan de muziekscène van België en Nederland. Bekende 
namen in dit verband zijn Madredeus, Cristina Branco en 
zelfs Amália Rodrigues. Portugalkenner Geert Brabant 
legt de muzikale banden tussen Portugal en de Lage 
Landen bloot. Met wat historische duiding en een pak 
beeld- en geluidsfragmenten reis je heen en weer tussen 
België, Nederland en Portugal. Teksten met vertaling op 
de videoclips maken het geheel voor iedereen nog een 
stuk toegankelijker. Al bijna 20 jaar gaat Geert Brabant 
een aantal keer per jaar naar Portugal. Hij maakte 
enkele jaren terug de brochure voor de stadswandeling 
‘Portugal in Brugge’ Ingang €9, leden Davidsfonds en 
Gezinsbond betalen slechts €5. 

GEZINSBOND ASSEBROEK OP FACEBOOK
Gezinsbond Assebroek heet u van harte welkom op 
onze Facebook pagina. Ook langs deze weg blijft u op 
de hoogte van onze activiteiten. We zouden het heel fijn 
vinden als u onze 'vind ik leuk' knop zou aanklikken. 

VERANTWOORDELIJKE 
KINDEROPPASDIENST
Vanaf 1 juli is er een nieuwe verantwoordelijke voor de 
kinderoppasdienst; Die wordt nu waargenomen door 
Inge Rappe, Lodewijck De Raetstraat 18, 8000 Brugge. 
kod.brugge@hotmail.com of 0497 23 40 01.

GEBOORTE
Ter gelegenheid van een geboorte kunnen jonge 
ouders, reeds lid van de Gezinsbond, een kleine attentie 
ophalen bij de verantwoordelijke ledenadministratie 
Gentil Desmet, Jagerspad 13, Assebroek, 050 35 92 69. 

KORTINGSKAART NMBS GROOT GEZIN
Voor het vernieuwen van uw kortingskaart NMBS groot 
gezin kan u terecht bij Benedict Ghysaert, 0488 72 89 86 
of benedict.ghyssaert@telenet.be. 

VERKOOPPUNT
NMBS PASSEN, LIJNKAART DE LIJN, BIOSCOOPCHEQUES, 
GSM KAARTEN

Het verkooppunt NMBS passen, lijnkaarten, 
bioscoopcheques en gsm kaarten voor Assebroek is 
krantenwinkel Papyrus Sint-Kristoffelstraat 63, 8310 
Assebroek, 050 35 24 13. Alles te verkrijgen tijdens 
openingsuren winkel, elke dag open van 6u tot 18u, ook 
op zaterdag. Gesloten op zondag. De korting wordt op 
de lidkaart geplaatst dus breng altijd uw lidkaart mee.

BEERNEM
YOGA OUDER EN KIND

zaterdag 5 oktober - 10u
Yoga ouder en kind in Sporthal Den Akker. Inschrijven 
via e-loket www.beernem.be. Gratis. Later meer info. 

HERFST-TWEEDEHANDSBEURS 
KINDERARTIKELEN
zondag 20 oktober - 10u tot 12u
Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 15.

DE DIGITALE LEEFWERELD VAN 
JONGEREN
dinsdag 22 oktober - 19u30
De digitale leefwereld van jongeren in de Marichalzaal 
Bibliotheek Beernem. Inschrijven via e-loket 
www.beernem.be. Deelnemen gratis.

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN
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MAMA'S EN PAPA'S SCHEIDEN NIET

dinsdag 12 november - 19u30
‘Mama’s en papa’s scheiden niet!’ in de Marichalzaal. 
Wat is een loyaliteitsconflict?, Wat is ouderverstoting/-
vervreemding en wat is het niet? Hoe ontstaat het? 
Hoe voorkomen? Hoe er uit geraken? Nieuwe inzichten, 
andere insteek, valkuilen in huidige maatschappij. Hoe 
de lasten van de schouders van je kind halen/houden? 
Zelf-zorg. Erkenning van eenieders rol. Rol van de plus-
ouder. Op welke manier kunnen paarden helpen? Wat 
biedt Ver-Schil aan? 
Samenwerking met Ster-Ker vzw (hulpverlening). 
Toegang gratis. 
Inschrijven via e-loket op www.beernem.be. 

PRAAT- EN CULTUURCAFÉ

zaterdag 23 november
Activiteit i.s.m. Davidsfonds Beernem - Sint-Joris, 
Wereldwinkel Beernem, Heemkundige Kring Bos & 
Beverveld. De leden van de Gezinsbond Beernem krijgen 
er de gelegenheid hun bonnenboekje af te halen en hun 
kortingskaarten van de NMBS aan te vragen.

BRUGGE
NIEUW !
BONNENBOEKEN VAN 2020

Zaterdag 14 december - 10u tot 12u
Geniet van je voordelen en kom je bonnenboek afhalen 
in de Dijk, Blankenbergse steenweg 221 te Brugge.

WATERGEWENNING
EXTRA AANDACHT!

Na een jarenlange samenwerking met het Interbad, 
St-Kruis kunnen we helaas geen reeks aanbieden 
van september tot december 2019. Dit omwille van 
een overname door Farys. Dank zij overleg met de 
sportdienst van Brugge kunnen we wellicht vanaf 
februari 2020 starten met een nieuwe reeks (precieze 
data nog niet gekend). Voor verdere informatie raadpleeg 
de Bondsklapper. Alvast bedankt voor uw vertrouwen in 
onze werking. 

TWEEDEHANDSBEURS

zondag 13 oktober - 9u tot 12u
Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 15.

KOOLKERKE
SINTERKLAASONTBIJT

zondag 1 december - 9u
Verwenontbijt voor de hele familie met kinderactiviteit 
en bezoek van sinterklaas met zijn pieten. Sinterklaas 
brengt voor elk kind een klein geschenkje en een zakje 

snoep mee. Waar: 't Reigersnest, Arendstraat 12, 8000 
Koolkerke Inschrijving: ten laatste op 10 november 2019 
via gezinsbondkoolkerke@gmail.com met vermelding 
van de familienaam, Gezinsbondlidnummer, aantal 
volwassenen en kinderen. Voor de kinderen, naam en 
geboortejaar vermelden. Het deelnamebedrag kan 
overgeschreven worden op rekening van Gezinsbond 
VZW BE08 7512 0546 2713. Kostprijs: €8 voor leden 
(kinderen en volwassenen) en €10 voor niet-leden.

LOPPEM
KINDER- EN JONGERENDANS

vrijdag 13 september tot 21 juni - 18u
Kinderdansen vanaf vrijdag 13 september: 18u - 19u 
(1e t/m 3e leerjaar, afzonderlijke inhoud volgens leeftijd) 
Prijs: leden: reeks 1 (sept-dec): €35 - reeks 2 (jan-jun): 
€50 jaar (sept-jun): €80 vanaf 2 kinderen: 2e kind €30/ 
€45 / €70) niet-leden: €55 / €70 / €120 (prijsverschil = prijs 
lidkaart Gezinsbond).
Algemene info cursussen: 
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. 
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 024236.

JEUGDDANSEN

vrijdag 13 september tot 21 juni - 19u
Jongerendansen vanaf vrijdag 13 september: 19u– 20u 
(vanaf 4de leerjaar) Prijs: leden: reeks 1 (sept-dec): 
€35 - reeks 2 (jan-jun): €50 jaar (sept-jun): €80 vanaf 2 
kinderen: 2e kind €30 / €45 / €70, niet-leden: €55 / €70 / 
€120 (prijsverschil=prijs lidkaart Gezinsbond).
Algemene info cursussen: 
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. 
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 024236.

KLEUTERTURNEN
(PEUTER EN 1STE KLEUTER)

zaterdag 14 september tot 21 juni 
Kleuterturnen vanaf zaterdag 14 september: 10u - 11u 
(peuters en eerste kleuter) Prijs: leden: reeks 1 (sept-
dec): €35 - reeks 2 (jan-jun): €50 jaar (sept-jun): €80 vanaf 
2 kinderen: 2e kind €30 / €45 / €70 niet-leden: €55 / €70 / 
€120 (prijsverschil=prijs lidkaart Gezinsbond).
Algemene info cursussen: 
Plaats: turnzaal Sint-Maartensschool, Maricolenstraat. 
Info Els.Derycke@skynet.be - 0496 024236.

ZWERFVUILACTIE

zaterdag 19 oktober - 9u30
Zwerfvuilactie voor iedereen, groot en klein! Je kan 
meehelpen bij het opruimen van zwerfvuil in onze 
gemeente. Afspraak: Parochiaal Centrum, Ieperweg, 
Loppem. De activiteit eindigt om 11u30. Mee te 
brengen: fluohesje, aangepast schoeisel en kledij. Gratis 
deelname, versnapering en drankje is inbegrepen. 
Inschrijven vóór woensdag 16 oktober 2019 bij de 
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bestuursleden: Leen Roose, Ieperweg 101, 050 84 08 33, 
leen.roose@telenet.be of 
Lies De Wispelaere, Torhoutsesteenweg 55a, 
050 69 11 43, lies. dewispelaere@telenet.be.

TWEEDEHANDSBEURS
VOOR JONG EN OUD

zaterdag 26 oktober - 13u30 tot 17u
Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 15.

SINT-MAARTENSTOCHT

vrijdag 8 november – 18u30
Heb je zin in een spannende tocht in het donker? Om 
18u30 komen we samen voor de tocht in het donker. We 
voorzien enkele verrassingen en sluiten af met lekkere 
soep.
Inschrijven voor 3 november bij: 
Leen Roose, (leen.roose@telenet.be) of 
Lies De Wispelaere (lies.dewispelaere@telenet.be).

BONDSOPENDEURDAG

zondag 1 december 
Alle gezinnen zijn van harte welkom op de 
Bondsopendeurdag met o.a. middagmaal, optredens 
van de reeksen zoals kinderdans en jongerendans. De 
Sint is dit jaar opnieuw op de afspraak. De bonnenboek 
zal er klaar liggen. De activiteit vindt plaats in de sporthal 
De Strooien Hane. 
Info bij Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2.

NAAR HET NIEUWE JAAR !!! (JGA)

zaterdag 28 december - 14u tot 17u
'Naar het nieuwe jaar' Welkom op ons 'Naar het nieuwe 
jaar' in het parochiaal centrum. Verrassingsfeest naar 
het nieuwe jaar. We zorgen alvast voor iets lekkers. Voor 
alle kinderen tot en met 12 jaar. Deelnemen kost €5 per 
persoon (max. €10 per gezin), niet-leden betalen €10 per 
persoon. 
Inschrijven tot 23 december bij 
Mabel Ceenaeme (mabel.ceenaeme@telenet.be), 
Giovanella Vermeulen (giovanellav@yahoo.com), 
Maaike De Wispelaere (maaike_dewispelaere@hotmail.com) 
of Anneleen Pollet (anpo@telenet.be). 
Een organisatie van de Jonge GezinnenActie (JGA).

MOERKERKE - DAMME
BADMINTON EN OMNISPORT

dinsdag 1 oktober tot 30 juni - 20u
Gezinssport Moerkerke-Damme/Badminton en 
Omnisport. Elke dinsdagavond rekreatief badminton in 
sportpark Meuleweg te Moerkerke. Om 21u zijn er lessen 
omnisport onder begeleiding van een monitor. Elke 
week wordt er een halfuurtje aan de algemene conditie 

gewerkt; bootcamp, lenigmakende oefeningen; de 
resterende tijd wordt gebruikt voor sport en spel.

OEDELEM - OOSTVELD
ACTIVITEITEN EN INFO-AVONDEN
IN SAMENWERKING MET HET HUIS VAN HET KIND BEERNEM

donderdag 26 september tot 3 december 
‘Yoga ouder en kind’ op zaterdag 5 oktober om 10u in 
Sporthal Den Akker te Oedelem. 
2. ‘De digitale leefwereld van jongeren’ op dinsdag 22 

oktober om 19u30 in de Marichalzaal Bibliotheek 
Beernem 

3. ‘Mama's en papa's scheiden niet!’ op dinsdag 12 
november om 19u30 in de Marichalzaal Bibliotheek 
Beernem. 

4. ‘Hoe leer ik mijn kind omgaan met geld’ op dinsdag 
3 december om 19u30 in Sporthal Drogenbrood te 
Beernem. 

Inschrijven noodzakelijk via e-loket www.beernem.be/e-
loket - Toegang gratis - Extra info: Tel 050 28 90 75

EEN STAPJE VERDER MET WINDOWS 10 

woensdag 6 november tot 27 november - 19u tot 
21u30
Workshop ‘Een stapje verder met Windows 10’ - 4 
lessen. Locatie: Schepenhuys Raadzaal te Oedelem. 
Lessenreeks van 4 avonden: wo 6/11 - wo 13/11 - wo 
20/11 - wo 27/11 vanaf 19u tot 21u30. Voorkennis: Je hebt 
een basiskennis van computergebruik. Inhoud: - Vlotter 
werken met Windows Verkenner (bestanden organiseren 
in mappen) - Snelkoppelingen op het bureaublad en 
taakbalk maken - Via het configuratiescherm instellingen 
van Windows aanpassen (datum en tijd, bureaublad, 
muis,…) - Bureaubladachtergrond aanpassen - Een 
gebruikersaccount aanmaken - Back-ups (reservekopie) 
maken, je computer 'gezond'houden - Bestanden 
comprimeren (zippen) en uitpakken - Doccle, My Pension, 
- Ook toepassing fotobewerking met leuke praktische 
tips en tricks die van je foto's 'meesterwerkjes' maken 
Prijs leden: €24, niet-leden €36 te betalen op rekening 
van de gezinsbond Oedelem: BE12 9792 3871 6092. 
Schrijf je snel in: 
gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com.
Info: Mareydt Marleen 0495 14 17 36 Laptop + voeding + 
muis meebrengen naar de les. 
Maximum: 12 inschrijvingen.

FEESTELIJK KOKEN 

donderdag 14 november - 19u tot 22u
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we terug onze 
kookavond met feestelijke gerechten. Dit mag u uiteraard 
komen proeven met aangepaste wijnen. Kom je ook? 
Locatie: Parochiezaal Oedelem, J. Creytensstraat 34, 
8730 Oedelem. Graag inschrijven vóór 9 november via 
e-mail: gezinsbond.oedelem.oostveld@gmail.com en 
bevestigen door betaling op ons rekeningnummer: 
BE12 9792 3871 6092 van Gezinsbond Oedelem-Oostveld 
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(met vermelding naam, tel. en eventueel lidnummer). 
Prijs Leden: €20/persoon, prijs niet-Leden: €28/persoon. 
Om organisatorische redenen is het aantal inschrijvingen 
beperkt tot 25 personen. Dus wees er vlug bij. 
Alle verdere inlichtingen kan u bekomen bij 
Christine Tallir 050 78 09 32 of 0486 06 24 73. 

SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET  
BIJ U AAN HUIS
vrijdag 29 november - 16u30 tot 20u
Naar jaarlijkse traditie zal de Sint en zijn Hoofdpiet ook 
dit jaar enkele gezinnen van onze afdeling bezoeken. Een 
spannend huisbezoek waarbij er natuurlijk iets gezongen 
wordt voor de Sint en cadeautjes worden uitgedeeld. 
Sinterklaas haalt zijn grote boek boven en uiteraard weet 
hij echt alles over de kinderen: het staat dan ook in zijn 
boek in een sierlijk handschrift genoteerd. Inschrijven 
vóór 20 november via mail naar: gezinsbond.oedelem.
oostveld@gmail.com Graag uw naam, lidnummer, adres 
en telefoonnummer, aantal kinderen en gewenst uur 
van het bezoek. Wij nemen dan contact met u op om het 
bezoek te plannen. Aantal bezoeken is beperkt en enkel 
voor inwoners van Oedelem-Oostveld. Prijs Leden: €15/
bezoek, prijs niet-Leden: €25/bezoek. 
Alle info in verband met deze activiteit is te bekomen bij 
Marleen Mareydt 0495 14 17 36.

KERSTBORREL -  
AFHALEN BONNENBOEK 2020 
zondag 15 december - 10u30 tot 12u
Haal je nieuwe bonnenboek 2020 af, geniet intussen van 
een drankje en een babbel met vrienden en bestuur. 
Zoals gewoonlijk trakteert onze Kerstman de aanwezige 
kinderen op een klein geschenkje en snoepjes. 
Betaal dus 'tijdig' uw lidmaatschap zodat ook uw 
bonnenboekje klaar ligt. Kan je niet aanwezig zijn, geen 
nood. De bonnenboeken worden daarna verdeeld door 
bereidwillige vrijwilligers ten laatste tegen eind januari 
2020. 
Locatie: Het Schepenhuys Raadzaal, Markt 1 Oedelem. 

OOSTKAMP
TWEEDEHANDSBEURS VOOR 
WINTERKLEDIJ, KINDERGERIEF EN 
SPEELGOED
zondag 6 oktober - 9u tot 12u
Zie ‘Tweede Handsbeurzen’ pag. 15.

SINTERKLAASONTBIJT

zondag 1 december - vanaf 8u30 tot 11u
We ontmoeten elkaar in de Raat, Schooldreef 5 te 
Oostkamp vanaf 8.30u tot 11u. Na een gezellig ontbijt 
komt de Sint met zijn Piet op bezoek rond 9u30. Voor 
elk kind heeft de Sint een geschenkje mee. Inschrijven 

ten laatste tegen 24 november bij Cécile Van Deynse, 
050 82 55 80 of via mail: cecile.vandeynse@telenet.be. 
Volwassenen betalen €8, kinderen jonger dan 12 jaar 
betalen €4 en kleintjes jonger dan 3 jaar hoeven niets te 
betalen. Maximum €25 per gezin ( ouders en inwonende 
kinderen). Ook grootouders zijn van harte welkom.

GEZOND ONTBIJT 
I.S.M. ZWEMCLUB NAV WARMSTE WEEK

zaterdag 21 december 
De Gezinsbond organiseert samen met de zwemclub 
een ontbijt ter gelegenheid van de warmste Week. Meer 
info in de Merel, de website en facebookpagina van de 
Gezinsbond Oostkamp en de Bond.

SIJSELE
GEZOND ETEN, GEZOND OUDER WORDEN

woensdag 9 oktober - 20u tot 22u30
Samenkomst in de Cultuurfabriek, Stationsstraat 22 te 
Sijsele. Voordracht door Dr. Ir. Eric De Maerteleire over de 
invloed van onze voeding op het verouderingsproces. 'De 
juiste voeding voor een langer, gezonder en beter leven' 
Dr. E. De Maerteleire is auteur van het gelijknamige, 
bijzonder boeiend boek dat je doet stilstaan bij onze 
levensstijl en ons aanspoort om beter en gezonder te 
gaan leven. Hij is gepassioneerd door de relatie voeding/
gezondheid en verstaat de kunst om dit onderwerp te 
vertalen naar een voor iedereen toegankelijk niveau. 
Zijn vele tips integreren in je dagelijks eetpatroon kan 
bijdragen aan je levenskwaliteit. Immers, met 'gezond 
eten' kun je nooit te vroeg starten. Hippocrates, de 
vader van de geneeskunde, sprak al de wijze woorden: 
‘laat voeding uw medicijn zijn, en medicijn uw voeding’. 
Ruime gelegenheid tot vraagstelling na de voordracht. 
Info en inschrijving: Magda Keirse 050 35 96 66 - 
magda.keirse@hotmail.com. Iedereen welkom! 
Leden betalen €3, niet leden €6.

MEEVAREN MET DE SINT!

zondag 24 november 
Met Sinterklaas op de boot. Alle kinderen van Groot-
Damme worden uitgenodigd om mee te varen met de 
Sint op de Damse Vaart.Er zijn afvaarten voorzien om 
14u – 14u30 – 15u – 15u30 - 16u en 16u30. De kinderen 
mogen hun tekeningen persoonlijk aan de Sint afgeven 
en hun verlangens aan de Sint meedelen. De kindjes 
varen gratis mee, de volwassenen betalen €4. We varen 
een stukje mee met de Sint op de Damse vaart. 

LEDENVOORDELEN
Gebruik je Bonnenboek voor tal van voordelen. Van 
pag. 13 tot 21 vind je een handig overzicht van alle 
handelaars, gerangschikt volgens activiteit. Op pag. 31 
lees je waarvoor en bij wie je in onze afdeling terecht 
kunt. In het verkooppunt bij Magda zijn nieuwe prijzen 
geldig sedert 1 februari 2019: Rail Pass: €53 (korting: 
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€2,65) - Go Pass: €83 (korting €4,15) - GSM kaarten: €15 
(korting €0,60) - Bioscooptickets: €11,30 (korting €2) - De 
Lijnkaarten: €16 (korting €1,60). 

KINDEROPPASDIENST 
Aarzel niet om van deze dienst gebruik te maken. Ouders 
die een kwaliteitsvolle kinderoppas wensen te reserveren 
kunnen terecht bij: Martine Jacxens, Hoornstraat 48, te 
8340 Moerkerke. 
Je kunt haar contacteren via 050 50 09 46 of 
martine.jacxens@gmail.com. Jongeren vanaf 15 jaar 
met een hart voor kinderen en die graag een centje 
bijverdienen, kunnen ook bij Martine terecht voor alle 
inlichtingen. 

KORTINGSKAARTEN
NMBS-kortingskaarten die vervallen op 31/12/2019 tijdig 
vervangen. 
Bij uw secretaris: Noordermeers 14, 050 35 96 66 op 
24 november van 9u30 tot 11u45 - betaling contant €6. 
Ofwel via mail: magda.keirse@hotmail.com en betaling 
van €6 op BE22 7381 1006 8447 van Gezinsbond Sijsele.

SINT-ANDRIES
KNUFFELTURNEN

zaterdag 21 september tot 12 oktober - 15u15 tot 
16u
Via speelse ontspanningsoefeningen krijgen de baby’s 
samen met de (groot)ouders de gelegenheid om in een 
vertrouwde sfeer te bewegen. Kom samen met 1 (groot)
ouder samen voelen, ontspannen, beleven en vooral 
genieten. Wanneer: 1, 2 of 3 zaterdagen: 21 september, 5 
en 12 oktober 2019 van 15u15 tot 16u. Doelgroep: kindjes 
van 4 tot 12 maanden. Waar: judozaal Olympiastadion, 
Koning Leopold III laan 50, Sint-Andries. Meebrengen: 
een grote badhanddoek of katoenen deken Kostprijs/
duo kind met 1 (groot)ouder: Leden €5 / zaterdag - Niet-
leden €8 / zaterdag Let op: we kunnen max. 10 duo’s per 
groep toelaten! Stuur een mailtje naar knuffelturnen.
gsa@gmail.com met vermelding van de naam en de 
geboortedatum van de baby, jullie lidnummer en 
GSM nummer en de zaterdagen waarop jullie willen 
deelnemen. 

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 12 oktober - 13u tot 16u
Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 15. 

HET NIEUWE ERFRECHT

donderdag 24 oktober - 20u
Het erfrecht werd vorig jaar in een nieuw jasje gestoken! 
Sinds 1 september 2018 zijn de regels over het erfrecht 
en schenkingen op sommige punten drastisch 
veranderd. Heeft dit een invloed op uw nalatenschap? 

Misschien wel! Daarom organiseert Gezinsbond Sint-
Andries een boeiende infoavond over dit thema met 
notaris Michel Van Damme in POC Sint-Willibrord, K.K. 
Theodoorstraat 2, 8200 Sint-Andries (naast de kerk). 
Kostprijs: leden Gezinsbond: €2, niet-leden: €4. 
Inschrijven: Je schrijft je in via mail naar 
gezinsbondsintandries@gmail.com met vermelding 
van je naam, lidnummer en GSM nummer en dit voor 
21 oktober 2019. 
www.gezinsbondgewestbrugge.be. 
www.facebook.com/gezinsbondsintandries.

ZINGEN MET PEUTERS

zaterdag 16 november - 10u tot 11u
Peuters (1,5 tot 3 jaar) vinden het heerlijk om samen 
met hun papa of mama te zingen en te bewegen. 
Stemspelletjes, liedjes met gebruik van kleine 
instrumenten en attributen, liedjes zonder woorden 
vormen de basis van deze workshop onder deskundige 
begeleiding. Er is plaats voor maximum 12 peuters en 
12 volwassenen, per peuter 1 ouder of grootouder. 
Inschrijven kan via mail naar 
geert.vanderdonckt@telenet.be met vermelding van je 
naam, lidnummer, GSM nr en naam en leeftijd van de 
peuter. 
De inschrijving is geldig na bevestiging en overschrijving 
op de meegedeelde bankrekening. 
Plaats: school Het Noordveld, Noordveldstraat 31, 
8200 Brugge. Prijs: €4 per duo.

FEESTELIJK KOKEN

donderdag 28 november - 19u
Kristien Meulebrouck zal ons opnieuw verrassen met een 
eenvoudig te maken feestelijk menu voor de komende 
feestdagen. Veel hiervan kan je op voorhand klaar 
maken, zodat je tijdens de feestdagen zelf volop mee 
kunt genieten van het lekkere eten en het gezelschap 
aan tafel. De kookavond gaat door in het Parochiaal 
Centrum ‘Huyze Wellecome’, Koude Keukenstraat 8 te 
Sint Andries. 
Inschrijven kan tot 21 november 2019, enkel per mail 
naar marieroseonraet@gmail.com met vermelding van 
naam, lidnummer en GSM nummer. 
De inschrijving is geldig na bevestiging en overschrijving 
op rekeningnummer BE65 4783 0007 4196. 
De prijs bedraagt €20 voor leden en €25 voor niet-leden. 

SINT-JORIS
YOGA OUDER EN KIND

zaterdag 5 oktober - 10u
Yoga ouder en kind in Sporthal Den Akker. Inschrijven via 
e-loket www.beernem.be. Deelname gratis. Activiteit in 
samenwerking met Huis van het Kind Beernem.
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DE DIGITALE LEEFWERELD VAN 
JONGEREN 
dinsdag 22 oktober - 19u30
De digitale leefwereld van jongeren in de Marichalzaal, 
Bibliotheek Beernem. 
Inschrijven via e-loket www.beernem.be. 
Deelname gratis. 
Activiteit in samenwerking met Huis van het Kind.

BOUWFESTIJN MET  
LEGO EN DUPLO -STENEN
woensdag 30 oktober - 14u
Vanaf 14u zijn alle kinderen welkom op ons bouwfestijn!!! 
Er zijn twee groepen voorzien: Duplo voor onze kleinsten 
en de Lego-bouwstenen. Deze activiteit gaat door in 
VBS St-Joris. Gebruik je fantasie en wij garanderen je 
urenlang bouwplezier!

HERFSTWANDELING

zondag 10 november - 14u
Dit jaar hebben we gekozen voor een herfstwandeling 
in St-Joris zelf. Onder leiding van onze gids ontdekken 
we de allermooiste wandelwegen en natuurpracht van 
ons dorp. We verzamelen aan de kerk van St-Joris. Een 
aanrader!! 

SINT EN PIET IN JULLIE HUISKAMER!

zaterdag 30 november 
Daar is de Sint alweer! Nodig hem uit bij jullie thuis op 
zaterdagnamiddag tussen 14u en 16u. Inschrijven kan via 
ons secretariaat of via gezinsbondsintjoris@hotmail.be. 
Omdat de Sint met het ouder worden wat vergeetachtig 
wordt, vragen wij u om zeker de naam en de leeftijd van 
de kindjes te vermelden. En voor het geval Zwarte Piet 
het boek van de Sint vergeet, schrijf in het kort ook wat 
de brave en minder brave kantjes van je kindje zijn. 

OVERGANGSDRINK

zondag 15 december 
Naar jaarlijkse traditie brengen we een toast uit op het 
nieuwe jaar. Tijdens onze overgangsdrink willen we 
jullie alvast in de eindejaarssfeer brengen met enkele 
workshops: originele apero-hapjes, decoratietips, 
creatief rond de kerstsfeer, en. Alle aanwezigen 
ontvangen ook onze nieuwe activiteitenkalender en een 
bonnenboekje.

SINT-KRUIS
BONNENBOEKEN VAN 2020

Zaterdag 4 januari - 14u tot 17u
Iedereen kan zijn eigen bonnenboek persoonlijk komen 
ophalen in het ‘Gemeenschapshuis’ in Sint-Kruis en  dan 
verwelkomen wij u,  met een drankje!
Het gemeenschapshuis is gelegen op het kerkplein naast 
de grote kerk.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!
Wil je graag activiteiten organiseren voor andere jonge 
ouders? Heb je leuke ideeën om iets te organiseren 
voor de kinderen? Wil je graag nieuwe mensen leren 
kennen en samen dingen doen? Ben je enthousiast en 
heb je creatieve ideeën? Wil je graag gewoon een handje 
toesteken op onze tweedehandsbeurs, bij het zwemmen, 
bij de Sint, enz. Heb je zelf ideeën voor activiteiten die je 
graag zou organiseren? Of ben je administratief sterk en 
zou je liever wat papierwerk doen? Kortom zoek je een 
leuke manier om wat van je vrije tijd in te vullen? Dan 
ben je bij ons meer dan welkom! We hopen een toffe 
bende mensen bereid te vinden om onze organisatie 
te versterken en om zelf te genieten van een leuke 
vrijetijdsbesteding. Een groepje waar je je eigen zegje 
mag doen en zelf kan beslissen hoeveel tijd en werk je in 
je hobby stopt. We staan open voor alle nieuwe ideeën 
en realisaties…dus laat van je horen !

SINT-MICHIELS
DE BONNENBOEK VOOR HET NIEUWE 
LIDJAAR 2020
Traditioneel krijg je van de afdeling een bonnenboek in 
de bus samen met het jaarprogramma voor het komende 
jaar. Deze boekjes zullen verdeeld worden in de laatste 
week van december 2019, eerste week van januari 2020. 
Desgevallend kan je er eentje vroeger bekomen bij Roos 
Logghe. Best even vooraf bellen op 050 38 94 07. 

JE NIEUWE SMARTPHONE, HET VERVOLG

donderdag 10 oktober tot 24 oktober - 14u
Herman maakte je al wegwijs in je nieuwe smartphone. 
Nu nog de puntjes op de i. Herman geeft een vervolgreeks 
van 3 lessen, telkens op donderdagnamiddag, voor 
gebruikers die al iets beter kunnen omgaan met hun 
smartphone en willen bijleren wat er nog meer kan 
met de apps. We starten om 14u en eindigen om 16u30. 
Uitsluitend voor gebruikers van android-toestellen. 
Geen iPhone toestellen! 
Deelname: €18 voor leden Gezinsbond, €25 voor niet-
leden. 
Inschrijven via mail gezinsbondsintmichiels@gmail.com 
of op telefoon 050 39 60 31. 
Uiterste inschrijfdatum: 5 oktober 2019.
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TRAPPISTENBIER VAN HIER

dinsdag 15 oktober - 19u30
Hoeveel soorten zijn er? Wat is het verschil tussen een 
abdijbier en een trappistenbier? En hebben we het nog 
niet gehad over de dubbel, de tripel en de quadrupel! 
Wil je meer weten en vooral ook proeven van wat Franky 
Malbrancke mee brengt? Kom dan naar Onze Ark, Sint-
Michielslaan 35 en geniet van de uitleg, de proevertjes 
en de sfeer. Deelnemen als lid van de Gezinsbond kost je 
€12,50. Niet-leden betalen €18. 
Vooraf inschrijven noodzakelijk via 
gezinsbondsintmichiels@gmail.com ten laatste tegen 
8 oktober. Je betaling en deelname wordt geregistreerd 
op BE43 0680 7137 0001, eveneens tegen 8 oktober 
2019. Pas na de betaling is je deelname bevestigd.

GEZELSCHAPSSPELLETJE SPELEN?

maandag 11 november - 13u30 tot 17u30
Wat doe je op een kille winteravond? Juist, een spelletje 
spelen. Maar welk spel? En hoe speel je het? Om een 
beetje het overzicht te houden op alle nieuwe en oude 
spelen, uitleg te krijgen en een spel uit te proberen, kan je 
terecht in Onze Ark. Keuze uit wel honderd verschillende 
spellen. Koffie, eigen gebakken taart of iets fris zijn te 
bekomen tegen een klein prijsje en alle uitleg over de 
spellen is gratis. Iedereen welkom, ook niet-leden!

GEBOORTEGESCHENK
Gezinnen-leden met een tweede of derde baby, geboren 
in 2019, kunnen een geschenkje afhalen bij Roos Logghe, 
Ter Beke 10. Best even vooraf bellen op 050 38 94 07. Voor 
een eerste baby, geboren in 2019, wordt op uw vraag, 
een omslag met geschenk thuis bezorgd. De lidkaart is 
dan gratis voor het lopende jaar indien je vroeger nog 
geen lid was.

KINDEROPPASDIENST
Je kind is een kostbaar bezit en dus vertrouw je die 
niet aan eender wie toe. Elk van de oppassers uit jouw 
buurt heeft een infogesprek gehad met Daniella, onze 
plaatselijke kinderoppascoördinator. Met de Gezinsbond 
zijn oppas én kind(eren) verzekerd voor burgerlijke 
aansprakelijkheid. De babysitter is ook verze kerd voor 
de verplaatsing. Zo ga je pas écht zonder zorgen de deur 
uit. Wil je online een babysitter aanvragen, Sint-Michiels 
zit in het digitaal aanbod. Registreer je dan vervolgens 
als nieuwe gebruiker of meld je aan met je log-in. Je 
betaalt het verschuldigde bedrag rechtstreeks aan de 
babysitter. Daniella geeft je graag uitleg op alle vragen 
via kod.sintmichiels@telenet.be. Wil je je diensten als 
kinderoppas aanbieden? Ook jij moet je registreren via 
dezelfde weg. 
Meer info bij Daniella op kod.sintmichiels@telenet.be.

OP ZOEK ??
Je bent enige ouder maar je hebt nood aan wat 
ontspanning of een zinvolle activiteit. Dat mag geen 
hindernis zijn voor je sociale contacten. Ons team zoekt 
nog mensen (M/V) met jonge kinderen, die bereid zijn om 
hun ideeën te delen in ons bestuur. Kinderen alleen thuis 
laten is geen optie, daarom zorgen wij voor een oppas 
gedurende de vergadering. Interesse? Laat iets weten op 
onze mail of via telefoon. Je bent meer dan welkom! 
gezinsbondsintmichiels@gmail.com - 
050 39 60 31 - 050 38 94 07.

DENK AAN DE VERVALDATA VAN JE 
KORTINGSKAARTEN!
Het jaareinde nadert en dus moet je even kijken naar de 
vervaldata van de kortingskaarten. Kaarten van kinderen 
en jongeren moeten vernieuwd worden als ze resp. 13 en 
19 jaar worden. Voor de plus-18-ers is een schoolattest 
vereist. Kostprijs: €6 voor het gezin, ongeacht hoeveel 
kaarten er worden aangevraagd. Thuisbezorging kost 
je €1 meer voor omslag en postzegel. Tijdig aanvragen, 
zodat je zoon of dochter na de nieuwjaarsvakantie geen 
problemen heeft met de conducteur. Alle info andere via 
gezinsbondsintmichiels@gmail.com.

SNELLEGEM
YOGA

dinsdag 1 januari tot 31 december 
Een sterke geest in een gezond lichaam, wie wil dat 
nu niet? yoga vergroot je flexibiliteit, versterkt je 
uithoudingsvermogen, bevordert je bloeddoorstroming, 
verbetert je lichaamshouding, helpt je detoxen, verlaagt 
je bloeddruk, verbetert je balans, helpt je ontspannen 
èn... maakt je gelukkiger! Geen excuses meer om geen 
yoga te doen! Onze yoga wordt 2x per jaar georganiseerd. 
Meer inlichtingen via de verantwoordelijke: 
Martine Steyaert - Martens, Kerkeweg 31, 8490 Snellegem. 
marte@telenet.be of 050 81 20 99.

WORKSHOP: KNAP RECY(K)LEREN

woensdag 2 oktober - 19u30
Knap recy(K)leren - Creatieve workshop. Geef je oude 
jeans, pull of T-shirt een tweede leven. Op korte tijd kan 
je iets leuks maken, zelfs zonder voorkennis. Je gaat aan 
de slag met schaar, naald en draad en veranderen ofwel 
je T-shirts in een mooie haarband, ketting of armband. 
In de workshop maak je ook kennis met verschillende 
aspecten van de kledingindustrie en ga je dieper in op 
een ‘cleane’ kleerkast. 
Duur: 2,5 à 3 uur. Maximum 15 deelnemers.
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NEEM EEN KIJKJE OP ONZE 
FACEBOOKPAGINA!
Wilt u weten welke activiteiten er in Snellegem gepland 
zijn? Of wilt u gewoon enkele foto's bekijken van onze 
afgelopen activiteiten? Het kan allemaal als u onze 
facebookpagina bezoekt! En u mag ons uiteraard ook 
'leuk' vinden! Doen! 
www.facebook.com/gezinsbondsnellegem/

KINDEROPPASDIENST
Voor het aanvragen van een kinderoppas en het 
aankopen van verzekeringsboekjes, kan je terecht bij 
onze verantwoordelijke voor de kinderoppasdienst, 
Maaike D'Haene. Je kan je er ook aanbieden als nieuwe 
kinderoppasser of om je prestatiebriefjes binnen te 
brengen. Je kan er eveneens terecht met al je vragen 
over de kinderoppasdienst. Maaike is te bereiken tussen 
19u en 21u30 op het nummer 050 81 64 75 of via mail 
maaike.dhaene@telenet.be.

VARSENARE
DRU YOGA 
OP DINSDAGVOORMIDDAG OF WOENSDAGVOORMIDDAG

dinsdag 3 september tot woensdag 18 december  
10u tot 11u30
De Gezinsbond Varsenare brengt een lessenreeks dru 
yoga op dinsdagvoormiddag en woensdagvoormiddag 
in het Sportcentrum van Varsenare. Bij dru yoga ligt het 
accent op Energy Block Release waarbij je met zachte 
opeenvolgende bewegingen stroming brengt in het 
lichaam. Dit bevrijdt geblokkeerde energie en werkt 
in op heel diep niveau. Elke les is opgebouwd uit een 
aantal opwarmingsoefeningen, lichaamshoudingen 
en een diepe ontspanning. Er is veel aandacht voor het 
ademhalen. Je kunt op elk moment instappen. 
Info en inschrijven bij Brigitte Vandenbriele: 
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79.

RESOURCE YOGA

woensdag 4 september tot 18 december - 20u tot 
21u30
Resource-yoga is een oefening die je geest en lichaam 
samenbrengt. De technieken laten toe dit weer te 
herstellen. Met heel eenvoudige oefeningen (liggend, op 
stoel en rechtstaand ) je energie opnieuw laten stromen. 
De verschillende reeksen zijn zorgvuldig opgebouwd 
uit bewegingen, houdingen, dansen, ademhalings- en 
concentratie-oefeningen. Lesgever Dirk De Leyn. 
Info en inschrijvingen bij: Brigitte Vandenbriele: 
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79.

TAI CHI CHUAN

maandag 9 september tot 16 december 
De lessenreeks Tai chi Chuan op maandagavond in 
het SPC Hof Ter Straeten in groepen afhankelijk van 

het niveau. Tai Chi Chuan is een uitermate geschikte 
methode om de vaardigheden (soepelheid en vertrekken 
vanuit een evenwichtspunt) te oefenen. De oefeningen 
zijn langzaam, niet hart- of longbelastend, zorgen voor 
alertheid bij de beoefenaar, kalmeren de geest en 
versterken het lichaam. De lessen worden gegeven door 
Luc Desmet. 
Info en inschrijven bij Brigitte Vandenbriele: 
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79.

JONG OF MINDER JONG:
TIJDIG NADENKEN EN PLANNEN ROND ONZE 
LEVENSEINDEZORG IS EEN GOED IDEE!

dinsdag 1 oktober - 19u tot 21u
In SPC Hof Ter Straeten, Hof van Straeten 2 in Varsenare 
op dinsdag 1 oktober om 19u. Inkom gratis. Dag in dag uit 
maken we allerlei plannen. We praten voortdurend over 
wat ons overkomt en wat op ons af komt, maar zelden of 
nooit over hoe we de zorg bij ons levenseinde zien. Toch 
is nadenken en tijdig plannen een goed idee. Stilstaan 
bij het eigen levenseinde roept heel wat vragen op en 
maakt ons soms bang en onzeker. Het is confronterend 
om hierover te praten. We schuiven het onderwerp vaak 
voor ons uit. Toch hebben wij allen wensen over wat wij 
al of niet zouden willen. Tijdens deze voordracht door 
Mevr. Barbara Roose, coördinator Leif West-Vlaanderen, 
maken we je wegwijs in de wetgeving die hierover bestaat 
en in de administratie die hieromtrent kan gebeuren. We 
proberen ook een antwoord te bieden op de vragen die 
je hierover eventueel nog hebt. 

REPAIR CAFÉ

zaterdag 5 oktober - 14u tot 17u
Wat doe je met een cd-speler die niet meer open wil? 
Met een broodrooster die niet meer doet wat hij moet? 
Met een trui waar mottengaatjes in zitten? Wat met die 
messen die dringend moeten geslepen worden? Of die 
fiets waarvan het spatbord los zit… Weggooien? Mooi 
niet !!! Repareer ’t in het Repair Café in het Parochiaal 
centrum Westernieuwweg 5A, 8490 Varsenare. Toegang 
gratis. Een zaal vol gereedschap en materialen. 
Deskundige hulp bij (bijna) elke reparatie. Ontspanning, 
ontmoeting en inspiratie. 

WINTERKWAALTJES. HOE VOORKOMEN?

zondag 13 oktober - 10u tot 12u
Tijdens deze voordracht gegeven door de alom gekende 
herboriste Anny Vanbranteghem leren we hoe je met huis-, 
tuin-, en keukenkruiden en middeltjes uit grootmoeders 
tijd de typische winterkwalen zoals verkoudheid, griep, 
keelpijn,... kunt verzachten of voorkomen. Wil je graag 
bijleren over kruiden? één adres! Anny gaf gedurende 
20 jaar les aan herboristen in Syntra West. Voordracht in 
SPC Hof ter Straeten, zaal Crea, Varsenare. 
Info en inschrijven bij Brigitte Vandenbriele: 
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79. 
Kostprijs: €2 /pers. voor leden Gezinsbond(vertoon 
lidkaart) of €4 voor niet leden.
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LESSENREEKS OVER GEBRUIK EN 
WERKING VAN KRUIDEN
dinsdag 5 november tot 2 juni - 14u tot 16u
Lessenreeks in SPC Varsenare, zaal Crea. Onder de 
deskundige leiding van herboriste Anny Vanbranteghem 
leren we over het gebruik en de werking van kruiden. 
Anny gaf gedurende 20 jaar les aan herboristen in 
opleiding in Syntra West Brugge. Ook wij leren nu in 
een maandelijkse bijeenkomst op dinsdagnamiddag 
de kneepjes van het vak. In elke les wordt theorie 
afgewisseld met praktische toepassingen en wordt er 
(be-) geproefd vb thee proeven, balsems, tincturen,... en 
oliën maken. 
Er kan enkel ingeschreven worden voor de volledige 
reeks van 8 lessen (5 nov., 3 dec.,7 jan., 4 febr., 3 maart, 
31 maart, 5 mei, 2 juni). Eerst inschrijven op 
brigitte.vandenbriele.be@gmail.com of 0496 33 51 79 
vooraleer te betalen: max. 12 deelnemers! 
Niet-leden kunnen pas inschrijven na 25 oktober.

INSCHRIJVEN HUISBEZOEK VAN DE SINT

donderdag 7 november tot zaterdag 9 november  
19u30 tot 20u30
De Sint bezoekt de kinderen van Varsenare thuis 
op vrijdag 29 november vanaf 18u of zaterdag 30 
november vanaf 17u. Inschrijven hiervoor kan enkel op 
het secretariaat van de Sint op donderdag 7 november 
tussen 19u30 en 20u30 of zaterdag 9 november tussen 
10u en 11u in het Par. Centrum, Westernieuwweg in 
Varsenare. Graag de info ivm de kinderen meebrengen 
en de inschrijving is pas geldig bij contante betaling.

WANDELING BRUGGE ZOET, ZUUR, 
BITTER EN ZOUT
zaterdag 16 november - 14u
In het kader van de Week van de Smaak nodigt de 
Gezinsbond Varsenare u uit tijdens de Wandeling 
‘Brugge zoet, zuur, bitter en zout’. Proef, hoor, voel, zie 
alles tijdens een leuke, ontspannende en smakelijke 
sneukeltocht doorheen het historische stadscentrum 
met gids. Deelname €10 /pp. Inschrijven via 
chocolade.gezinsbondvarsenare@gmail.com. 
Meer info volgt nog.

ONTBIJT VOOR IEDEREEN

zondag 15 december - 8u30 tot 10u30
‘Gezellig samenzijn met het hele gezin’ en ‘ontbijt 
voor iedereen’ op zondag 15 december in school 
De Wassenaard, Westernieuwweg 5, Varsenare. Een 
gevarieerd ontbijt is belangrijk maar gezellig samen 
zijn ook. Inschrijven én betalen voor 4 december is 
nodig en kan via ontbijt.varsenare@gmail.com of tel. 
050 38 43 24 met vermelding van naam, lidnummer, 
aantal volwassenen en kinderen (- en +3j). Inschrijving is 
definitief na betaling. Noteer nu al de datum maar info 
volgt. Ook afhalen van bonnenboek 2020. 

KINDEROPPASDIENST
De kinderoppasdienst met verzekering! Alle aanvragen 
voor kinderoppas voor de afdeling Varsenare gebeuren 
met het online programma: www.kinderoppasdienst.
be, gemakkelijk en zelf te besturen! Benieuwd? Ga eens 
kijken!!! 
Alle inlichtingen bij de verantwoordelijke 
kinderoppasdienst Varsenare Tinneke De Leu, 
Popstaelstraat 10, tinekedeleu@hotmail.com. of 
0474 75 94 53. Zin om ook kinderoppas te zijn? 
Nieuwe kandidaat oppassers maken ook eerst een 
afspraak met Tinneke. 

VERKOOPSPUNT NMBS-PASSEN,  
LIJNKAART DE LIJN, 
BIOSCOOPCHEQUES, GSM- EN 
KORTINGSKAARTEN
Christiane Van den Eynde, Hagebos 4, Varsenare is 
de verantwoordelijke voor het verkooppunt van de 
NMBS-passen, bioscoopcheques, GSM kaarten en 
10 beurtenkaart van De Lijn met 10% korting. 
Indien ze afwezig is zal ze u helpen na afspraak: 
050 38 43 24 of via mail kortingskaarten.gezinsbond@
gmail.com. De korting wordt op de spaarkaart 
geplaatst, dus breng altijd uw lidkaart mee. 
Ook aanvraag of hernieuwen kortingskaarten NMBS op 
hetzelfde adres en na afspraak.

GEZINSBOND VARSENARE OP FACEBOOK
Wij heten u van harte welkom op onze Facebook pagina 
'Gezinsbond Varsenare'. Ook langs deze weg blijft u op de 
hoogte van onze activiteiten. Word vandaag nog fan! We 
zouden het heel fijn vinden als u onze 'vind ik leuk' knop 
zou aanklikken. Dank u wel bij voorbaat.

WAARDAMME
TIEN KLIMAATACTIES DIE WERKEN 
DOOR PIETER BOUSSEMAERE

donderdag 10 oktober - 20u
Het Nieuwe Interieur, Zuidstraat 4, 8020 Waardamme.
Vooraf inschrijven via 
gezinsbondwaardamme@gmail.com voor 6 oktober. 
Prijs: €10 - €5 voor studenten (drankje inbegrepen).
Betalen op de activiteit zelf.

GOOCHELNAMIDDAG MET 
KINDERANIMATIE VOOR HET HELE GEZIN
zondag 1 december - 14u
Zaal Wara, Beekstraat 2, 8020 Waardamme.
Vooraf inschrijven via 
gezinsbondwaardamme@gmail.com.
Prijs: nog niet gekend Info volgt via de Facebookpagina 
van de afdeling.
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ZEDELGEM
NAAICAFÉ

donderdag 10 oktober - 19u
Gezellig samen naaien aan eigen projecten. Iedereen 
helpt elkaar verder. 
Wil je gratis een naaimachine gebruiken dan kan je die 
reserveren via as.denoo@gmail.com. 
Inkom: €2,50; LDC De Braambeier, Loppemsestraat 14a, 
Zedelgem. Bijkomende data: 10, 17 en 24 oktober. Ook 
op 5 en 19 december. 

START TO TUINHIER

dinsdag 29 oktober - 19u30
Het doel van ‘start to tuinhier’ is mensen die weinig of 
geen ervaring hebben met tuinieren, op een praktische 
manier, helpen bij het opstarten en onderhouden van 
een moestuin. We willen onze ervaringen met U delen, 
zodat het voor jullie wat vlotter loopt. Verwacht van ons 
geen boekenwijsheid maar een directe aanpak zoals 
bewerken van de grond, zaaien, planten en onderhouden 
van de moestuin, tot de oogst. Op 29 oktober willen we 
info uitwisselen, een agenda opstellen en horen wat jullie 
van ons verwachten. Plaats 't Lokaal, Lokaalstraat 7, 
Veldegem. De kalender: 29 oktober: eerste kennismaking 
en maken van afspraken. Februari: zaaien. April: planten. 
Juni: oogsten. In september is er een terugkommoment 
voorzien. Aantal plaatsen is beperkt. 

FAMILIEVOORSTELLING BADABOEM 
VOOR IEDEREEN VANAF 6 JAAR 
dinsdag 29 oktober - 15u
Badaboem is geschreven en geregisseerd door Nic 
Balthazar, die zelf ook een drummer is. Vandaar het 
thema: de liefde en de liefde voor muziek, slagwerk in 
het bijzonder. Van trommelkorpsen over rock-bands tot 
techno. Het is ook een poëtisch verhaal over een hopeloos 
verliefde trommelaar aan een prachtige drumster. Dat 
alles in een knetterende tekst op rijm, vol humor, maar 
ook met een diepere grondlaag, bij jong en oud al te 
herkenbaar: de strijd tegen je eigen kritische stem. Een 
wervelend videospektakel ondersteunt een show waarin 
ook het publiek slagwerker wordt. Cultuurzaal Groene 
Meersen. Nick Balthazar, Bert Huyzentruyt en Annebelle 
Dewitte. Voorafgaand aan de voorstelling kunnen de 
kinderen deelnemen aan een workshop, gegeven door 
Tamboeri vzw. De volwassenen krijgen de mogelijkheid 
om ondertussen iets te drinken in de foyer. Van 13u30 tot 
14u30. Deelname aan de workshop is gratis indien ticket 
voor Badaboem, maar inschrijven vooraf is noodzakelijk. 
Tickets voor de voorstelling en de workshop via 
www.zedelgem.be/tickets tickets@zedelgem.be - 
050 288 330.

NAAIWORKSHOP

donderdag 7 november tot 28 november - 19u
Start van een reeks naaiworkshops rond ‘feestjurk’. Meer 
info kan je terugvinden op stikstofweebly.com. De data 
zijn: 7, 14, 21 en 28 november. Deze workshops gaan 
door in samenwerking met de Braambeier in LDC De 
Braambeier, Loppemsestraat, Zedelgem. 

VEILIG ONLINE: GAMEN

maandag 25 november - 19u30
Gamen. Favoriet tijdverdrijf van massa's jongeren. 
Favoriete ergernisbron van massa's ouders. Wat maakt 
het allemaal zo leuk en aanlokkelijk? Wat moet je er zelf 
van kennen, wat zijn de valkuilen en risico's en hoe hou 
je het binnen de perken? Deze sessie dompelt je onder 
in de wereld van het gamen, geeft uitleg en tips en tilt je 
moeiteloos van het beginnerslevel naar dat van expert. 
We werken met getuigenissen van kinderen/jongeren, 
ouders en experts. Via animatiefilmpjes en infographics 
krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren. 
De vorming is interactief opgebouwd met onder meer 
een quiz en een stellingenspel. Hierbij worden er heel 
wat concrete tips aangereikt. Spiegelzaal, VBS De Leeuw. 
Een samenwerking tussen Oudercomité VBS De Leeuw, 
Spes Nostra Instituut en De Gezinsbond. 

TWEEDEHANDSBEURS

zaterdag 30 november - 14 tot 16u
Zie ‘Tweedehandsbeurzen’, pag. 15.

ONTBIJT MET DE SINT

zondag 1 december - 9u
In LDC De Braambeier, Loppemsestraat Zedelgem het 
2-jaarlijks ontbijt met ontvangst van de Sint. 
Ook mogelijkheid tot afhalen Bonnenboek 2020. 
Meer info via onze facebookpagina.

NAAIWORKSHOP

donderdag 12 december - 19u
LDC De Braambeier, Loppemsestraat 14a, Zedelgem 
Onderwerp: zetellakentje maken. 
Meer info via as.denoo@gmail.com.
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ASSEBROEK
TWEEDEHANDSBEURS. VOLZET 
zaterdag 16 november - 14u tot 17u 
Verkoop van kinderkledij, speelgoed, babyuitzet, 
kinderfietsen, kinderboeken, zwangerschapskledij, enz. De 
beurs vindt plaats in het ontmoetingscentrum Sparrenhof, 
Dries 4, Assebroek. Gratis toegang. Gezinsbondsleden die 
iets willen verkopen kunnen zich hiervoor inschrijven door 
te mailen naar georges.verlinde@scarlet.be of te bellen 
naar 050 35 75 75. Betalen via IBAN: BE51 7380 0607 6262 
van Gezinsbond Assebroek met vermelding van: naam/
THB/lidnummer. Opgelet: het verschuldigde bedrag (€10) 
staat uiterlijk op vrijdag 25 oktober 2019 op de rekening, 
anders vervalt uw inschrijving. 

BEERNEM
HERFST-TWEEDEHANDSBEURS KINDERARTIKELEN 
zondag 20 oktober - 10u - 12u 
Ben je als (toekomstige) ouder of grootouder op zoek 
naar leuke betaalbare baby- of kinderkledij, babyuitzet, 
speelgoed en andere toffe spulletjes? Kom dan zeker eens 
langs in het O.C. De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5 in 
Beernem. De toegang is gratis. Of misschien wil je allerlei 
toffe baby- en kinderkledij, uitzet en speelgoed verkopen 
die je niet meer nodig hebt? Inschrijvingsgeld: €5 voor 
leden, €15 voor niet-leden. Er wordt eveneens een waarborg 
gevraagd van €5. De inschrijvingen starten op 16 augustus 
2019. Uiterste inschrijvings- en betaaldatum is 30 september 
2019, vervroegde afsluiting is mogelijk. De inschrijving is 
pas definitief na betaling op rekeningnummer BE92 8508 
5190 5023. Elke verkoper is persoonlijk verantwoordelijk 
voor zijn/haar verkoop en kan dus vrij onderhandelen met 
kandidaat-kopers. Interesse? Stuur dan een mail naar: 
marie.ann.de.bie@telenet.be en alle nuttige informatie 
over de inschrijvingsvoorwaarde wordt je gemaild. 

BRUGGE
TWEEDEHANDSBEURS
zondag 13 oktober - 9u tot 12u
Beurs in het Sint-Leo Hemelsdaele, Potterierei 12, Brugge. 
Ingang en parking via de Elisabeth Zorghestraat (zijstraat 
Carmerstraat). Tweedehandsbeurs met verkoop van 
kinderkledij, speelgoed... Inschrijven via het mailadres: 
tweedehandsbeurs@gezinsbondbrugge.be m.v.v. naam, 
adres, lidnummer, tel. nummer en aantal tafels. Opgelet: 
maximum 2 tafels p/p. Prijs per tafel: leden €10 en niet-
leden €12. Inschrijving is pas definitief na overschrijving op 
rek. BE11 9730 8969 7348 ten laatste tegen 5 oktober 2019. 
Info via www.facebook.com/gezinsbondbrugge8000.

LOPPEM 
TWEEDEHANDSBEURS VOOR JONG EN OUD 
zaterdag 26 oktober - 13u30 tot 17u 
Tweedehandsbeurs voor jong en oud, eveneens klein 
tweedehandsmateriaal zaterdag 26 oktober - 13.30u 
tot 17u. Onze tweedehandsbeurs gaat opnieuw 

door in de sporthal De Strooien Hane. Dit keer enkel 
tafelverkoop voor tweedehandsmateriaal voor 'jong en 
oud', zwangerschapskledij, babykleertjes, kinderkledij, 
speelgoed, kinderboeken, kinderfietsen, enz. 
Deelname €12. Als lid van de Gezinsbond krijg je €5 terug 
op de 'Lidkaart waarmee je spaart. 
Ruime tafel voor de deelnemers. 
Inschrijven tot en met 14 oktober: edwlop@skynet.be.

OOSTKAMP
TWEEDEHANDSBEURS VOOR WINTERKLEDIJ, KINDERGERIEF 
EN SPEELGOED
zondag 6 oktober - van 9u tot 12u
Herfsteditie van de tweedehandsbeurs voor kinderkledij, 
zwangerschapskledij, kindergerief en speelgoed in de 
Koning Boudewijnschool, Marechalstraat in Oostkamp. 
Iedereen is er van harte welkom.

SINT-ANDRIES
TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 12 oktober - 13u tot 16u
Onze succesvolle tweedehandsbeurs gaat opnieuw door 
in het POC van Sint-Willibrord, K.K. Theodoorstraat 2 
(achter Mister Grill/Quick en naast de kerk). Op de beurs 
kunnen zwangerschapskledij, baby-uitzet, babykleertjes, 
kinderkledij, speelgoed, kinderboeken, kinderfietsen… te 
koop worden aangeboden Als lid van de Gezinsbond kan u 
een stand huren voor €12. 
Inschrijven kan vanaf 14 september 2019 via mail naar 
tweedehandsbeurs.gsa@gmail.com, met vermelding van 
uw naam, adres, lidnummer en tel. en/of GSM nr. 
De inschrijving is geldig na bevestiging en overschrijving 
op de meegedeelde bankrekening. 
www.gezinsbondgewestbrugge.be 
www.facebook.com/gezinsbondsintandries

ZEDELGEM
TWEEDEHANDSBEURS
zaterdag 30 november - 14 tot 16u
Heb je kinderspullen liggen die wachten op een nieuwe 
eigenaar, neem dan deel aan de tweedehandsbeurs in LDC 
De Braambeier, Loppemsestraat Zedelgem. Inschrijven 
is verplicht, tijdens de eerste dagen kunnen enkel leden 
van Gezinsbond Zedelgem inschrijven. Hierdoor kunnen 
we jullie voorrang geven op de beste plaatsen. De beurs 
bezoeken is gratis en als lid van de Gezinsbond krijg je 
bovendien 5% korting op al je aankopen. 
Meer info: gezinsbond.zedelgem@gmail.com en ook via 
onze facebookpagina. 
Er is gratis parking onder het WZC Het Klaverveld.

TWEEDEHANDSBEURZEN
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LEDENVOORDELEN

Wist je dat …

NMBS-passen
De papieren versies van de go pass 10, de rail pass 1ste en 
2de klasse en de key card mét ledenvoordeel kunnen we 
blijven aanbieden aan onze leden. De NMBS-passen zijn te 
verkrijgen bij het verkooppunt van je afdeling.

Nieuw geboortegeschenk

Voor het geboortegeschenk 2020 vonden we een nieuwe 
sponsor:  Yongo van AG Insurance. 
Yongo is een spaarformule voor kinderen waarop we een 
ledenvoordeel bieden. 
We kiezen opnieuw voor een voorleesboekje met een 
verhaal gelinkt aan het gemeenschappelijke belang/doel 
van de Gezinsbond en Yongo: de financiële opvoeding. 

Extra voordeel
Het geboortegeschenk zit in een doosje.  Bovenop het 
boekje  wordt een kaartje van de partner meegestuurd 
met een code op. Deze code geeft recht op 10 euro 
startkapitaal bij afsluiting van een Yongo-rekening (voor 
iedereen, ook voor niet-leden). 
Daarbovenop schenkt Yongo ook 10 euro op de lidkaart 
van de Gezinsbond voor wie aangeeft lid te zijn en intekent 
op de rekening.

Heb je een geboorte in je gezin of familie of zelfs in uw 
buurt, laat het weten aan uw plaatselijke afgevaardigde 
‘Ledendienst’ van uw afdeling. De plaatselijke 
afgevaardigde zorgt dan verder voor het onthaal!

Familievoorstelling 
Badaboem voor 
iedereen vanaf 6 jaar 

Nick Balthazar, Bert 
Huysentruyt en 
Annebelle Dewitte.
Met nu al meer 
dan 75 swingende 
voorstellingen op de 
teller is Badaboem 
de heerlijk geestige 

theaterhit voor iedereen vanaf 6 tot 106 en het ultieme 
muzikale familiespektakel. Jong en oud gaan naar buiten 
met een brede smile op de lippen, en de Badaboem-
meezingers in de kop. 
Badaboem is de nieuwste succesproductie geschreven 
en geregisseerd door Nic Balthazar, die zelf ook een 
(volgens hem zeer beroerde) drummer is. Vandaar het 
thema: de liefde en de liefde voor muziek, slagwerk in het 
bijzonder. Badaboem is een roffelende ode aan drums 
en alle vormen van percussie. Van trommelkorpsen over 
rock-bands tot techno. Het is ook een poëtisch verhaal 
over een hopeloos verliefde trommelaar aan een prachtige 
drumster. Dat alles in een knetterende tekst op rijm, vol 
humor, maar ook met een diepere grondlaag, bij jong en 
oud al te herkenbaar: de strijd tegen je eigen kritische 
stem. Een wervelend videospektakel ondersteunt een 
show waarin ook het publiek slagwerker wordt. 

Dinsdag 29 oktober 2019 – 15u
Locatie: Groene Meersen Zedelgem

Prijs:
Standaard: €7                                    Leden Gezinsbond: €5,5

Met workshop body percussie en slagwerk op kuipen 
Voorafgaand aan de voorstelling kunnen de kinderen 
deelnemen aan een workshop, gegeven door Tamboeri 
vzw. De volwassenen krijgen de mogelijkheid om 
ondertussen iets te drinken in de foyer. 
Van 13u30 – 14u30. 
Deelname aan de workshop is gratis indien ticket voor 
Badaboem, maar inschrijven vooraf is noodzakelijk.  

Reserveer je tickets voor de voorstelling en de workshop 
via www.zedelgem.be/tickets 
tickets@zedelgem.be - 050 288 330

SPAARKAARTKORTING BIJ THUISWEDSTRIJDEN VAN CERCLE BRUGGE!
Het komende voetbalseizoen krijg je, na het overweldigend succes van vorig jaar, opnieuw korting op je lidkaart bij een hele 
reeks wedstrijden van Cercle Brugge!

Ledenkorting bij Cercle Brugge: +16 jaar: €4/ticket* - jongeren tot 16 jaar: €3/ticket*

Abonnementen geven geen recht op korting
Breng dus zeker je lidkaart mee! Onze mensen zitten aan de stand van de Gezinsbond aan het loket van Noord en Zuid en 
geven graag de korting op je lidkaart!! 
De tickets worden in voorverkoop aangeboden op het secretariaat tijdens de werkweek tussen 13u30 en 17u30.
*Op de wedstrijddag kan je ook aan het loket terecht. Tickets in voorverkoop 
kan men voorleggen de dag zelf aan de stand van de Gezinsbond, dan pas wordt 
de korting op je lidkaart geplaatst. Secretariaat Cercle Brugge: 050 38 91 93.
Zie voor definitieve dag en uur: www.cerclebrugge.be/nl/a-kern/wedstrijden.

Meer info op www.gezinsbond.be/ledenvoordeel of Gewest Brugge, 
secretariaat Eddy De Wispelaere, 050 82 54 43, edwlop@skynet.be.

Wedstrijden:
18/10/19: Cercle Brugge KSV - Charleroi
29/10/19: Cercle Brugge KSV - Moeskroen
09/11/19: Cercle Brugge KSV - STVV
20/12/19: Cercle Brugge KSV - Waregem
07/02/20: Cercle Brugge KSV - Mechelen
13/03/20: Cercle Brugge KSV - Oostende
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Arthur en de strijd om Camelot (5+)
Duik samen met Arthur en Merlijn de tovenaar in het 
spannendste en meest swingende musicalavontuur van 
2020!
Op school wordt Arthur gepest en thuis kan hij totaal niet 
overweg met zijn stiefmoeder. Vaak droomt hij weg bij de 
verhalen van zijn grote held: Koning Arthur. 
Wanneer hij tijdens een hevige storm geraakt wordt 
door de bliksem ontwaakt hij in de wereld van zijn 
lievelingsverhaal. 
Samen met Guinevere en ridder Lancelot gaat hij op zoek 
naar het magische zwaard in de steen. 
Helaas is ook de kwaadaardige popdiva Morgana op 
zoek naar dit voorwerp. Samen met haar domme hulpje 
Mordred zet ze alles op alles om Arthur en zijn vrienden te 
dwarsbomen. 
Wie zal als eerste het zwaard vinden? 
De legende is speciaal voor de hele familie vertaald naar 
een humoristische, hippe en avontuurlijke familiemusical.
Doelpubliek: vanaf 5 jaar
Duurtijd : 2 x 50 minuten 
Praktisch
Deze voorstellingen gaat door volgende locaties: 
Woe 6/05/2020   CC De Valkaart   Oostkamp  
Meer info, zie: www.event-team

LEDENVOORDEEL
Als lid van de Gezinsbond krijg je op vertoon van tickets en 
lidkaart 10% spaarkorting ter plaatse toegekend.  
De korting geldt niet op  try-outs, avant-premières,  
première en speciale voorstellingen (bv. Leopoldsburg waar 
theater een eigen kortingstarief hanteert).
Bestellen 
kan via de ticketbureaus vermeld op www.event-team.be

Liften, de muzikale komedie
Uw (lach)rimpels zullen zeker worden gelift! 
Drie dames komen vast te zitten in de lift van een 
schoonheidskliniek. Ze zijn volstrekt onbekenden voor 
elkaar.  Terwijl ze wachten op hun ‘redding’ vertellen ze 
elkaar sappige roddels en hilarische anekdotes. Tijdens 
deze hachelijke situatie wijden ze uit over gênante 
situaties waarin zij ooit verkeerden. 
Scherpe onderwerpen worden besproken, gevolgd door 
rake confrontaties die met veel humor uitmonden in 
oprechte gesprekken. 
Die avond zal hun leven voorgoed veranderen … . 
LIFTEN is een hilarische en ontroerende voorstelling over 
vriendschap, schoonheid en vooroordelen.
Met in de cast o.a. Katrien De Becker (Thuis/Familie), 
Dorothy Wuyts (Oud België), Gerdy Swennen (Thuis), 
Barbara De Jonge (Samson & Gert), … 
Duurtijd : ± 95 minuten (zonder pauze)

Praktisch
Deze voorstellingen gaat door volgende locaties: 
Za  11/01/2020 CC De Valkaart Oostkamp – try out
Zo 12/01/2020 CC De Valkaart Oostkamp – try out
Do 30/01/2020 Cultuurfabriek Damme
Zo 16/02/2020 CC Scharpoord Knokke-Heist
Meer info, zie: www.event-team

LEDENVOORDEEL
Als lid van de Gezinsbond krijg je op vertoon van tickets en 
lidkaart 10% spaarkorting ter plaatse toegekend.  
Bestellen 
kan via de ticketbureaus vermeld op www.event-team.be

Symfonieorkest Vlaanderen
Onnozelaars  8+

Symfonieorkest Vlaanderen & Die Verdammte Spielerei
Martijn Dendievel – dirigent
Stefaan De Winter – tekst & idee 
Mareille Labohm – regie
Ellen Kromhout – decor

Za 04/01/2020, 15:00 – Concertgebouw Brugge
Duur concert: 50min 
Vanaf 45 minuten voor aanvang van het concert warmen 
we samen op met knotsgekke doe- & luister-activiteiten.
Onnozelaars? Een fantasierijke familievoorstelling vol 
klassiekers gespeeld door Symfonieorkest Vlaanderen 
en Die Verdammte Spielerei. Of hoe zes van marcellekes 
voorziene onnozelaars samen met het orkest kinderen 
en volwassenen meenemen in een wildwaterbaan van 
muziek en beeld. 50 minuten doorspoelen tot de finale 
van het leven; 50 minuten verdrinken in schoonheid, 
puurheid en absurditeit. Een voorstelling over de stroom 
van het leven; over jeugdig enthousiasme in contrast met 
volwassen voorspelbaarheid; over wat is, was en komen 
zal. Kinderen verplicht, volwassenen toegelaten.

LEDENVOORDEEL
Leden van de Gezinsbond krijgen 20% spaarkorting op 
individuele tickets. De korting wordt ter plaatse voor 
aanvang van de voorstelling toegekend aan de balie van de 
Gezinsbond.

Het ei van oom Trotter, de 
musical (Team Jacques)
Alexander groeit op onder 
het strenge, alziende oog van 
huishoudster Rosine. Zijn 
ouders ziet hij haast nooit. 
Die hebben het veel te druk. 
Alleen bij de vijver, midden in 
een stukje verwilderde tuin, 
komt hij tot rust. Op een dag 
duikt oom Trotter op in zijn 
rijdende museum, de enige 
juiste benaming voor zijn 

gammele karretje. Zijn bruisende en gekke invallen zetten 
Alexanders omgeving op stelten, maar Alexander zelf 
kikkert er helemaal van op.
Wanneer oom Trotter onverwachts vertrekt, geeft hij 
Alexander een groot krokodillenei als afscheidscadeau. Nu 
beginnen de avonturen pas goed ...
 
Naar het verhaal van Marc de Bel
 
Praktisch
Deze voorstellingen gaan door op:
9/11/2019 20u - 10/11/2019 15u - De Valkaart Albrecht 
Rodenbachstraat 42 8020 Oostkamp. 
Meer info, zie: www.teamjacques.be.

LEDENVOORDEEL
Als lid van de Gezinsbond krijg je 10% spaarkorting op alle 
tickets. De korting wordt ter plaatse voor aanvang van de 
voorstelling op vertoon van het aangekochte ticket in je 
online portemonnee toegevoegd.
Bestellen
Kan via www.teamjacques.be

TeamJacques vzw presenteert

De Valkaart Oostkamp

Regie
Hannes Vandersteene

Naar het verhaal van
Marc de Bel

Tekst
Jonas Jacques

Muziek
Benjamien Lycke

Maalsesteenweg 373 • 8310 Brugge • T 050 960 961 • info@forma-plus.be

www.forma-plus.be  •

FormaPlus-Logo-A5.indd   1 21/11/18   17:00
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Tickets en info 
www.teamjacques.be



BEZOEK OOK MIJN.GEZINSBOND EN GEZINSBONDGEWESTBRUGGE.BE

LE
DE

N
VO

O
RD

EL
EN

basisscholen
sint-lodewijks

college

basisscholen
sint-lodewijks

college

basisscholensintlodewijkscollege.be

christus-koning
â gerard davidstraat 6 en 57
à kard. mercierstraat 56
 pim pam poen
 050 31 16 39

sint-andries
â zandstraat 69
à jan breydellaan 56
 lenteweelde
 050 31 63 22
â doornstraat 3
 050 40 68 77
â gistelse steenweg 440
à knotwilgenlaan 24
 blijmare
 050 40 68 90
â noordveldstraat 31
 buitengewoon
 basisonderwijs
 het noordveld
 050 31 69 60

sint-michiels
â koningin astridlaan 4
 immaculata
 050 40 45 07
â spoorwegstraat 250
 050 39 45 93

Gewestelijke Werkgroep Ledenvoordelen
Binnen de werking van de Gezinsbond en binnen het Gewest Brugge is er naast de Algemene Vergadering, het Kernbestuur, 
GOSA (reeds in vorig nummer voorgesteld), Werkgroep Kinderoppasdienst, ook nog de Werkgroep Ledenvoordelen. De 
werkgroep groepeert alle plaatselijke spaarafgevaardigden zorgen ervoor dat de plaatselijke handelaars de kans krijgen om 
zich aan te sluiten in verband met de ‘Lidkaart waarmee je spaart’. Samen met het afdelingsbestuur maakt de afgevaardigde 
promotie voor de aangesloten handelaars. Hij voert o.a. ook specifieke promotie door middel van een bonnenboek, speciale 
acties, enz. De Gewestelijke Werkgroep is dan ook de uitgelezen plaats om ervaringen te delen met collega’s afgevaardigden 
en eveneens zich te verdiepen in nieuwe acties.
De Werkgroep Gewest Brugge is samengesteld met (vooraan v.l.n.r.): Roger Seynaeve (Sijsele), Johan Cloet (Loppem), 
Eddy De Wispelaere (voorzitter van de Werkgroep), Heidi De Muynck (Oedelem-Oostveld). (achteraan v.l.n.r.): Gerard 
Verhenne (Oostkamp), Myriam Goethals (Regionaal medewerker Ledenvoordelen), Rita Decloedt (Sint-Michiels), Magda 
Keirse (penningmeester van de Werkgroep), Herwig Deconinck (Assebroek), Anne-Marie Van Meulebroeck (Brugge) en Bart 
Bruyninck (Beernem). Ontbreken op de foto: Marc De Speghelaere (Hertsberge), Rita Lameire (Moerkerke), Rik Vandewiele 
(Sint-Andries), Honoré Vandecasteele (Snellegem), Lara Hugaert (Varsenare), Marting Vlaeminck (Waardamme) en Ronny 
Meulemeester (Zedelgem).
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Extra activiteit op vrijdag 1 november van 14 tot 16u
Heeft u interesse om te ontdekken hoe Neerhofdieren gekweekt en gefokt 
worden? Wil u graag de diversiteit aan Belgische rassen ontdekken mét 
bijhorende uitleg van een erkende keurmeester voor Neerhofdieren? 
Kom dan naar onze Provinciale wedstrijd voor Neerhofdieren. 
We geven u graag een rondleiding van 30 min, met nadien de mogelijkheid 
om vragen te stellen en nog even rustig rond te kijken! 
De rondleiding wordt aangepast volgens de leeftijdscategorie, klein tot groot, 
jong en oud, iedereen is welkom!

€4 volwassene, tas koffie inclusief - Gratis voor kinderen tot 18 jaar
Vooraf inschrijven: edwlop@skynet of 050 82 54 43

Leden-
voordeel

2 euro
op

je lidkaart 
waarmee 
je spaart !

zaterdag
2 november

van 9 tot 19u

zondag
3 november

van 9 tot 17u

SOCIAAL-JURIDISCHE DIENST GEWEST BRUGGE PRAKTISCH WEETJE

Praktisch weetje over de 'studiekosten kinderen'
In mijn praktijk krijg ik vaak de vraag: hoelang moet ik de (dure) studies van mijn kind betalen? De ouders moeten in 
principe 1 opleiding bekostigen dat voor het kind redelijke kansen op een job genereert. In de praktijk verschilt de 
concrete invulling ervan van geval tot geval (vb. specialisatie in rechte lijn met de oorspronkelijk gevolgde opleiding, 
ed.). Het is vervolgens belangrijk te weten dat de ouders niet akkoord moeten gaan met de studiekeuze : het ouderlijk 
gezag ‘stopt’ als het kind 18 jaar wordt. Ten slotte ‘ontslaat’ een vakantiejob de ouders niet van hun onderhoudsplicht 
(extra voor het kind).
(www.mieke-listhaeghe.be, www.facebook.com/AdvocaatMiekeListhaeghe)    

Heeft u een vraag  over (echt)scheiding, jongeren, contracten, erfenis, burenruzie, rechten en plichten als gehuwde/
samenwonende, bouwzaken, huurrecht, ed.?  Dan kunt u elke tweede donderdag van de maand terecht bij advocaat 
Mieke Listhaeghe voor een richtinggevend advies in Rusthuis Van Zuylen, Geralaan 50, 8310 Sint-Kruis, van 18 tot 
20 uur. Concreet : de zitdagen gaan door op donderdag 10 oktober 2019, op donderdag 14 november 2019 en op 
donderdag 12 december 2019. Deze dienstverlening is gratis voor de leden op vertoon van uw lidkaart.  
Volg de pijlen die u naar het juiste lokaal leiden.
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Krijg korting met 
je lidkaart van 
de Gezinsbond

Geef minder uit!
gezinsbond.be/ledenvoordelen 

je lidkaart van 
de Gezinsbond

191394 GEZINSBOND Opmaak tafelvlaggetje_04.indd   1 15/03/19   11:23

Win je lidgeld terug!*

Deel jouw foto met
#kortingmetgezinsbond
+ naam van deze handelszaak

Maak hier een leuke foto van je aankoop 
en deel hem via Instagram 

*Wedstrijdreglement via www.gezinsbond.be/instagramwedstrijd

Gezinsbond 
wedstrijd

Krijg korting met 
je lidkaart van 
de Gezinsbond

Geef minder uit!
gezinsbond.be/ledenvoordelen 

je lidkaart van 
de Gezinsbond
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Win je lidgeld terug!*

Deel jouw foto met
#kortingmetgezinsbond
+ naam van deze handelszaak

Maak hier een leuke foto van je aankoop 
en deel hem via Instagram 

*Wedstrijdreglement via www.gezinsbond.be/instagramwedstrijd

Gezinsbond 
wedstrijd

Aan onze leden wordt gevraagd tussen 1 september 
en 31 december 2019  een foto te maken bij onze 
spaarhandelaars en deze te delen via Instagram met 
vermelding van #kortingmetgezinsbond + de naam 
van de handelszaak.
Werkgroep Ledenvoordelen Gewest Brugge 
schenkt bij deze wedstrijd 10 extra ‘Win je lidgeld 
terug’ ! Wie weet krijgt je uw lidgeld terug!

De wedstrijd zal een eerste keer 
aangekondigd worden in De 
Bond van 28 augustus en  daar-
na gedurende de volledige duur 
van de wedstrijd op de Voor-
delenwebsite.

TOMBOLA SPAAR&WIN 2019
September, oktober en  november 2019

Win 2x met jouw “lidkaart waarmee je spaart”:
tot 10% spaarkorting op je aankoop
gratis deelname aan de tombola met in totaal € 3000 aan waardebonnen.

Betaal bij de gezinsvriendelijke handelaars in het Gewest Brugge
met je elektronisch gespaarde korting.

In september, oktober en november 2019 geeft elke afname van €10 
recht op één kans in de tombola.

Deze actie loopt ook bij je plaatselijke verkooppunt op GSM-oplaadkaarten, 
Kinepolis bioscoopcheques, LIJNkaarten en NMBS-passen.

Alle aangesloten handelaars vind je op www.gezinsbond.be/ledenvoordelen
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Stip dus zondag 24 november zeker aan in je agenda.
We wachten de Sint en zijn zotte pietenbende op om 13u30 aan het seminarie aan de Potterierei in Brugge.
Daarna gaan we richting Burg waar de Stad de Sint zal ontvangen en waar we een leuke gast ontvangen.
En natuurlijk is er ook dit jaar terug dé spetterende zwartepietenshow in het Concertgebouw.

• 13u30: Vertrek van Sint per boot aan het seminarie, Potterierei, Brugge.
• 14u15: Aankomst van de Sint aan het 'Stadhuis' met officiële verwelkoming door de Stad Brugge.
• 14u30: Stoet van de Sint en pieten, samen met de kinderen, naar het Concertgebouw.
• 15u30: Optreden 'Grote zwartepietenshow' door vzw Artbij.

GROTE ZWARTEPIETENSHOW

De intrede zelf is gratis maar wie de Grote zwartepietenshow in het Concertgebouw wil bijwonen moet 
tickets kopen aan 6 euro voor leden van de Gezinsbond en 9 euro voor niet-leden. 
Kaarten aan de deur van het Concertgebouw: voor iedereen 9 euro.

Kaartenverkoop Grote Zottepietenshow:
In&Uit [Concertgebouw], 
’t Zand 34, 8000 Brugge
Openingsuren:
van maandag tot zaterdag van 10 tot 17u,
zon- en feestdagen van 10u tot 14u.

OF

Via de website: 
www.ticketsbrugge.be

DE SINT, HIJ KOMT, HIJ KOMT! PSSSST…  
OOK DIT JAAR KOMT DE LIEVE SINT NAAR BRUGGE!

Print de Sint-tekening af 
die je vindt op 
www.gezinsbondgewestbrugge.be/sint, 
kleur ze in en geef ze 
op 24 november af 
aan Sinterklaas!
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13.45u: Vertrek van Sint per boot aan 
het seminarie, Potterierei te Brugge.

14.15u: Aankomst van de Sint aan het 
“Stadhuis” met offi ciële verwelkoming 
door de Stad Brugge.

14.30u: Stoet van de Sint en pieten, samen met 
de kinderen, naar het Concertgebouw.

15.30u: Optreden “Grote zottepietenshow” 
door vzw Artbij.

Kaartenverkoop: www.gezinsbondgewestbrugge.be/sint of 

bij Mevr. Wyseure, Karel de stoutelaan 84, 8000 Brugge 

(weekdagen van 10u tot 12u en van 17u tot 19u), 050 31 12 81.

Een organisatie van Gezinsbond Gewest Brugge en Stad Brugge.

Stoet van de Sint en pieten, samen met Stoet van de Sint en pieten, samen met 

Kaartenverkoop: www.gezinsbondgewestbrugge.be/sint of 

bij Mevr. Wyseure, Karel de stoutelaan 84, 8000 Brugge 

(weekdagen van 10u tot 12u en van 17u tot 19u), 050 31 12 81.

Een organisatie van Gezinsbond Gewest Brugge en Stad Brugge.
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    Zondag

        24 november

Kaartenverkoop Grote Zottepietenshow: 
In&Uit [Concertgebouw], ’t Zand 34, 8000 Brugge
Openingsuren:  van maandag tot zaterdag van 10 tot 17u, 
  zon- en feestdagen van 10u tot 14u. 
Website:   www.ticketsbrugge.be

13.30u

14.15u

14.30u

15.30u

Gezinsvakantie-Familiatours VZW 

Wat doen we?  
Gezinsvakantie-Familiatours biedt vakanties aan voor de leden en de vrijwilligers van de 
Gezinsbond. Je kan bij ons terecht voor individuele vakanties en groepsreizen met een 
gezins- en kindvriendelijk karakter tegen een betaalbare prijs. 

In Vlaanderen beschikt Gezinsvakantie-Familiatours over twee vakantiecentra.

Vakantiecentrum De Bosberg, gelegen in het Limburgse Houthalen, is een paradijs voor wie houdt van rust en natuur. Met 
een fiets- en wandelroutenetwerk in de buurt geldt dit kindvriendelijke vakantieparadijs als de ideale uitvalsbasis voor de 
‘actieve rustzoeker’.  
Contact:  Vakantiecentrum De Bosberg, Kelchterhoefstraat 10, 3530 Houthalen, tel. 089 38.38.83, debosberg@gezinsbond.
be, www.gezinsvakantie.be/debosberg

In Vakantiecentrum Reigersnest verblijf je midden in de duinen van Koksijde, niet ver van de zee. Je kan er terecht voor een 
rustige vakantie met het hele gezin terwijl je geniet van zon, zand en zee. Langs bewegwijzerde wandel- en fietsroutes kan je 
de mooiste plekjes in de omgeving ontdekken.  
Contact: Vakantiecentrum Reigersnest,Prins Boudewijnlaan 69, 8670 Koksijde, tel. 058-51.29.25, reigersnest@gezinsbond.be, 
www.gezinsvakantie.be/reigersnest

Reisbureau Gezinsvakantie-Familiatours (reisbureau lic. A1179) 
Naast een verblijf in een van onze vakantiecentra, kan je kiezen uit een gevarieerd aanbod van gezinsvakanties en 
groepsreizen uit het aanbod van het reisbureau. Naast het verhuren van appartementen, hotels en vakantieparken in 
binnen- en buitenland, kunnen liefhebbers van cultuur en verre bestemmingen zeker hun gading vinden in het aanbod 
groepsreizen. Je hebt de keuze uit een citytrips, culturele reizen, recreacteve wandel- en fietsreizen, gezinstrips en 
rondreizen. 
Contact: Reisagentschap, Troonstraat 125, 1050 Brussel, tel. 02-507 89 89, fax 02-507 89 79,   
gezinsvakantie@gezinsbond.be, www.gezinsvakantie.be

Korting en groepsvoorwaarden voor groepen in onze vakantiecentra

Bij boeking van een verblijf in De Bosberg en Reigersnest, genieten groepen vanaf 10 personen een korting. Voor groepen 
vanaf 10 tot en met 24 personen, bedraagt de korting 2 % op het factuurbedrag. Groepen vanaf 25 tot en met 44 personen 
ontvangen 4%. Groepen vanaf 45 personen ontvangen 5%. Tevens geniet je van extra voordelige  groepsvoorwaarden ivm 
opties en reservaties. Meer informatie over deze kortingen en groepsvoorwaarden kan je lezen in ‘groepsvoorwaarden’.
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OOK U KUNT IN  
DE BONDSKLAPPER ADVERTEREN !
Verschijningsdata:
1 januari 2020, 1 april 2020 en 1 juli 2020, 1 oktober 2020.
Verspreidingsgebied Bondsklapper bij de leden van de 
Gezinsbond:
Brugge-centrum, Assebroek, Koolkerke, Sint-Andries, 
Sint-Kruis, Sint-Michiels, Sint-Pieters, Kristus-Koning, 
Beernem, Oedelem, Sijsele, Damme, Moerkerke, 
Loppem, Zedelgem, Varsenare, Snellegem, Oostkamp, 
Waardamme, Hertsberge.
Totale oplage: 10.000 exemplaren.

Wie kan adverteren?
Handelaars met de ‘Lidkaart waarmee je spaart’ 
krijgen absolute voorrang voor het plaatsen van 
een advertentie. Daarna volgen de partners van de 
Gezinsbond en scholen
Het staat het gewestbestuur vrij om eventuele andere 
adverteerders toe te laten.
Tarieven
1/1 800 euro (180x270) 1/2 400 euro (180x135)
1/4 200 euro (87x135) 1/8 100 euro (87x65)
De factuur zal worden opgemaakt telkens na het 
verschijnen van een editie.
Bijkomende voorwaarden:
Enkel op de binnenpagina’s kunnen advertenties 
worden voorzien.
Alle advertenties moeten in pdf (zonder bijkomende 
aanmaak) worden aangeleverd.
De pdf moet uitdrukkelijk een maand voor de voorziene 
verschijningsdata worden aangeleverd.
De Bondsklapper verschijnt enkel in zwart-wit en wordt 
verstuurd onder krimpfolie.

Contactadres:
Eddy De Wispelaere, Buskinslaan 2, 8210 Loppem, 
050 82 54 43, edwlop@skynet.be.

De Bondsklapper is het driemaandelijks gratis 
informatieblad voor leden van de Gezinsbond vzw - Gewest 
Brugge en wordt verdeeld over alle afdelingen van het 
gewest Brugge, Assebroek, Beernem, Brugge, Hertsberge, 
Koolkerke, Loppem, Moerkerke-Damme, Oedelem-
Oostveld, Oostkamp, Sijsele, Sint-Andries, Sint-Joris, Sint-
Kruis, Sint-Michiels, Snellegem, Varsenare, Waardamme, 
Zedelgem.

Verantwoordelijke uitgever
Ronny Meulemeester, voorzitter,
Sint-Laurentiusstraat 59 bus 0203, 8210 Zedelgem

Redactie
Eddy De Wispelaere, gewestsecretaris (eindredactie), 
Nico Verbeke, Carine Balbaert, Mieke Roelens, Ronny 
Meulemeester, Filip Filliaert

Redactieadres
bondsklapper@gmail.com  

Publiciteit
Eddy De Wispelaere, edwlop@skynet.be, 050 82 54 43

Realisatie: L.capitan

KINDEROPPASDIENST
Heb je graag eens een avondje helemaal voor jezelf? 
Je volgt avondonderwijs of wil er eens tussenuit? 
Onze kinderoppasdienst staat voor je klaar. Hier zijn 
alvast drie goede redenen om voor onze babysitters 
te kiezen.

• We kennen de oppassers. Elk van hen heeft 
een gesprek gehad met onze plaatselijke 
kinderoppascoördinator. Het zijn dus mensen uit 
jouw buurt.

• Via het vaste tarief van 5 euro per uur zijn zowel de 
babysitter als je kind(eren) uitstekend verzekerd - 
de oppas trouwens ook voor de verplaatsing. Dàt 
is pas zonder zorgen de deur uitgaan!

• Met je lokale kinderoppascoördinator heb je altijd 
een aanspreekpunt en klankbord dichtbij.

Overtuigd? Surf dan naar ons portaal 
www.kinderoppasdienst.be.
Deze dienst is exclusief voor leden van de 
Gezinsbond. Nog geen lid? Niet twijfelen, doen. 
Want naast de kinderoppasdienst bieden we je nog 
zoveel andere voordelen.

Tarief

Uurtarief  
(per begonnen uur) €5,00

Minimumvergoeding €10,00

Nachttarief €25,00

Forfait voor verzekering €2,00

Kies voor een babysit in je buurt.

Acr17612075676672231725.pdf   1   14/09/17   14:09
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DATUM ACTIVITEIT AFDELING
01/01/2019 - 31/12/2019 Yoga Snellegem
01/09/2019 - 31/12/2019 De bonnenboek voor het nieuwe lidjaar 2020 Sint-Michiels
03/09/2019 - 18/12/2019 Dru yoga op dinsdagvoormiddag of woensdagvoormiddag Varsenare
04/09/2019 - 18/12/2019 Resource Yoga Varsenare
09/09/2019 - 16/12/2019 Tai Chi Chuan Varsenare
13/09/2019 - 21/06/2020 Kinder- en Jongerendans Loppem
13/09/2019 - 21/06/2020 Jeugddansen Loppem
14/09/2019 - 21/06/2020 Kleuterturnen (peuter en 1ste kleuter) Loppem
21/09/2019 - 12/10/2019 Knuffelturnen Sint-Andries
26/09/2019 - 03/12/2020 Activiteiten en info-avonden in samenwerking met het Huis van het Kind Beernem Oedelem - Oostveld
01/10/2019 - 30/06/2020 Badminton en Omnisport Moerkerke - Damme
01/10/2019 Jong of minder jong: tijdig nadenken en plannen rond onze levenseindezorg is een goed idee! Varsenare
02/10/2019 Workshop : Knap recy(k)leren Snellegem
05/10/2019 Repair café Varsenare
05/10/2019 Yoga ouder en kind Sint-Joris
05/10/2019 Yoga ouder en kind Beernem
06/10/2019 Tweedehandsbeurs voor winterkledij, kindergerief en speelgoed Oostkamp
09/10/2019 Gezond eten, gezond ouder worden Sijsele
10/10/2019 Naaicafé Zedelgem
10/10/2019 Tien klimaatacties die werken door Pieter Boussemaere Waardamme
10/10/2019 - 24/10/2019 Je nieuwe smartphone, het vervolg Sint-Michiels
12/10/2019 Tweedehandsbeurs Sint-Andries
13/10/2019 Winterkwaaltjes. Hoe voorkomen? Varsenare
13/10/2019 Tweedehandsbeurs Brugge
15/10/2019 Trappistenbier van hier Sint-Michiels
17/10/2019 Voordracht door Guido Herman federaal Ombudsman. Assebroek
19/10/2019 Zwerfvuilactie Loppem
20/10/2019 Herfst-tweedehandsbeurs kinderartikelen Beernem
22/10/2019 Bezoek aan Louvain la Neuve en Afrika museum in Tervuren met bus. Volzet GOSA
22/10/2019 De digitale leefwereld van jongeren Sint-Joris
22/10/2019 De Digitale leefwereld van jongeren Beernem
24/10/2019 Het nieuwe erfrecht Sint-Andries
26/10/2019 Tweedehandsbeurs voor jong en oud Loppem
29/10/2019 Start to tuinhier Zedelgem
29/10/2019 Familievoorstelling Badaboem voor iedereen vanaf 6 jaar Zedelgem
30/10/2019 Bouwfestijn met Lego en Duplo -stenen Sint-Joris
05/11/2019 - 02/06/2020 Lessenreeks over gebruik en werking van kruiden Varsenare
06/11/2019 - 27/11/2019 Een stapje verder met Windows 10 Oedelem - Oostveld
07/11/2019 - 28/11/2019 Naaiworkshop Zedelgem
07/11/2019 - 09/11/2019 Inschrijven huisbezoek van de Sint Varsenare
08/11/2019 Sint-Maartenstocht Loppem
10/11/2019 herfstwandeling Sint-Joris
11/11/2019 Gezelschapsspelletje spelen? Sint-Michiels
12/11/2019 Mama's en papa's scheiden niet. Beernem
14/11/2019 'Feestelijk koken' Oedelem - Oostveld
14/11/2019 Bezoek 'Koninklijk Werk IBIS' Bredene met eigen vervoer. GOSA
16/11/2019 Tweedehandsbeurs. Volzet Assebroek
16/11/2019 Zingen met peuters Sint-Andries
16/11/2019 Wandeling Brugge zoet, zuur, bitter en zout Varsenare
24/11/2019 Meevaren met de Sint! Sijsele
25/11/2019 Veilig online: GAMEN Zedelgem
28/11/2019 Feestelijk Koken Sint-Andries
29/11/2019 Sinterklaas en Zwarte Piet bij u aan huis Oedelem - Oostveld
30/11/2019 Sint en Piet in jullie huiskamer! Sint-Joris
30/11/2019 Tweedehandsbeurs Zedelgem
01/12/2019 Sinterklaasontbijt Oostkamp
01/12/2019 Ontbijt met de Sint Zedelgem
01/12/2019 Goochelnamiddag met kinderanimatie voor het hele gezin Waardamme
01/12/2019 Bondsopendeurdag Loppem
01/12/2019 Sinterklaasontbijt Koolkerke
03/12/2019 'Fado in de lage landen'. Lezing door Geert Brabant. Assebroek
12/12/2019 Bezoek aan vernieuwd Gruuthuse museum met gids. GOSA
12/12/2019 Naaiworkshop Zedelgem
14/12/2019 Afhalen bonnenboek 2020 Brugge
15/12/2019 Kerstborrel - afhalen bonnenboek 2020 Oedelem - Oostveld
15/12/2019 Overgangsdrink Sint-Joris
15/12/2019 Ontbijt voor iedereen Varsenare
21/12/2019 Ontbijt ism Zwemclub nav Warmste Week Oostkamp
28/12/2019 Naar het nieuwe jaar !!! Loppem


